Kata Pengantar
Assalamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,
Dengan berakhirnya jabatan Rektor periode 2012-2016, maka Senat Universitas
Muhammadiyah Surakarta (UMS) telah menjaring Calon Rektor dan Wakil Rektor Periode
2017-2021. Pada tahap awal penjaringangan telah dipilih 76 Dosen UMS yang kemudian
mengkerucut menjadi 10 nama Calon Rektor dan 6 Calon Wakil Rektor disetiap bidang.
Semua Calon Rektor dan Wakil Rektor telah membuat essay yang berisi MISI dan VISI
pengembangan UMS.
Buku ini berisi Visi dan Misi semua Calon Rektor dan Wakil Rektor UMS Periode 20172021. Harapan kami buku ini dapat dibaca oleh semua Anggota Senat UMS dan semua
sivitas akademika UMS. Sehingga Dosen, Tendik dan Mahasiswa UMS dapat sepenuhnya
paham tentang apa yang akan dikerjakan oleh para Calon Pimpinan mereka kelak. Semua
masukan yang nantinya akan muncul dari sivitas akademika UMS kepada para Anggota
Senat semestinya dapat diakomodir. Pada akhirnya, kami mengharap para Anggota Senat
dapat dengan hati-hati dan penuh kesadaran menentukan pilihan yang tepat dan terbaik.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

Ketua Panitia Pemilihan
Rektor UMS Periode 2017-2021

Gunawan Ariyanto, PhD
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INTegrASI TrIDArMA PT UNTUK MeNUjU
UNIverSITAS UNggUl
DAN KoNTrIBUTIF
Agus Ulinuha
au121@ums.ac.id
Program Studi Teknik elektro
fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Intelektual di suatu wilayah bertanggungjawab atas kesejahteraan dan kecerdasan
masyarakat diwilayahnya. Demikian salah satu amanah dari UU no. 12 th 2012 dan
Permendikbud no. 49 th 2014. Institusi pendidikan tinggi mengusung peran mulia yang
diwujudkan dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi. Ketiga peran dalam tridharma
tersebut akan menempatkan universitas sebagai institusi yang memberikan kontribusi
strategis jika diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Dalam kenyataannya belum
semua tugas dalam tridharma dapat dilakukan secara komprehensif dan berimbang.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seperti Universitas
Muhammadiyah Surakarta –dalam taraf yang cukup dominan-menggantungkan
pembiayaannya pada SPP Mahasiswa. Ketergantungan ini mendorong kepada kebijakan
yang menekankan pelayanan yang baik terhadap mahasiswa, terutama kegiatan
pengajaran. Karena itulah, dharma pendidikan mendapatkan perhatian yang dominan,
dibandingkan kedua dharma lainnya.
Paradigma yang sejauh ini dipahami adalah tridharma merupakan tiga buah tugas
berbeda yang masing-masing membutuhkan waktu dan perhatian tersendiri. Berangkat
dari pandangan tersebut, pemenuhan menyeluruh terhadap tridharma pada gilirannya akan
merupakan 3 tugas berbeda. Keterbatasan potensi dan waktu mengakibatkan tidak semua
dharma dapat dilakukan dan pilihan harus ditentukan untuk memprioritaskan dharma
tertentu sedangkan dharma lainnya akan memanfaatkan waktu dan tenaga yang tersisa.
Perlu dibangun konsep bahwa tridharma merupakan satu kesatuan yang dapat
dilaksanakan secara sinkron serta saling memberikan dukungan antara darma yang satu
dengan lainnya. Rincian penjabaran atas konsep ini adalah sebagai berikut:
1. Darma pendidikan dapat dilaksakan secara optimal ketika bahan ajar yang disampaikan
sebagiannya merupakan hasil riset, sehingga mahasiswa memperoleh sumber
pengetahuan yang lebih segar,
2. Hasil riset dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang
memberikan manfaat yang lebih optimal,
3. Agar hasil riset dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, maka topik
dan persoalan riset harus bersumber pada persoalan riel,
4. Implementasi hasil riset dalam pendidikan dan pengabdian akan memberikan umpan
balik atas kelebihan dan kekurangannya yang akan merupakan topik riset yang baru,
5. Siklus identifikasi – realisasi – implementasi – feedback kagiatan riset secara sinambung
akan membangun kelembagaan pengetahuan (body of knowledge) yang mendorong
kemajuan dan kesejahteraan.
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Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi dapat direalisasikan
dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas dosen. Dosen perlu mendapatkan
penugasan tridharma berdasarkan kompetensi dan minatnya. Dosen perlu melakukan
kegiatan riset yang luarannya dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari bahan ajar. Perlu
juga didorong agar hasil riset dimanfaatkan untuk kegaiatan pengabdian pada masyarakat.
Diperlukan dukungan kebijakan agar penugasan formal bagi dosen bukan hanya untuk
kegiatan pengajaran tetapi juga riset dan pengabdian pada masyarakat. Untuk mendukung
kebijakan ini, diperlukan pemetaan potensi dan kompetensi dosen untuk penugasan optimal
tridharma. Pada sisi lain, dosen juga perlu diminta untuk menyusun peta jalan (roadmap)
aktifitas dalam kurun tertentu sedemikian, sehingga sampai dengan waktu yang ditargetkan
dapat dihasilkan sebuah karya besar (masterpiece) yang dicita-citakannya.
Dalam perspektif pelaksana, kegiatan tridarma perlu dilakukan dengan melibatkan
secara luas dua stakeholder penting perguruan tinggi, yaitu dosen dan mahasiswa. Sejauh
ini pencapaian misi tridharma dikesankan merupakan tugas dosen dan mahasiswa belum
secara optimal dilibatkan. Dalam implementasinya, mahasiswa dapat dilibatkan untuk
membantu sekaligus mendapatkan manfaat dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.
langkah strategis yang dapat ditempuh dalam implementasi tridharma secara integratif
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Selain penugasan pengajaran, prodi juga memberikan penugasan kegiatan penelitian
dan pengabdian masyarakat kepada dosen,
2. Topik-topik penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat diusulkan, didiskusikan,
serta ditentukan skim yang menjadi target proposal,
3. Pada tiap topik yang disepakati, ditunjuk personal yang terlibat dalam kegiatan agar
diperoleh pengikutsertaan dosen yang lebih merata pada kegiatan penelitian dan
pengabdian pada masyarakat,
4. Dari proposal penelitian yang diajukan, dapat dilakukan derivasi dan diversifikasi topik
sehingga dapat ditawarkan sejumlah judul skripsi yang dapat ditawarkan kepada
mahasiswa,
5. Pembimbingan skripsi mahasiswa dilakukan oleh dosen pengusul kegiatan penelitian
atau pengabdian pada masyarakat.
Setelah secara internal kegiatan penelitian dan pengabdian pada Masyarakat (PPM)
dapat berjalan baik dengan pelibatan ekstensif dosen dan mahasiswa, maka implementasi
hasil-hasilnya dapat dilakukan kepada pihak-pihak eksternal. Dalam kaitan ini universitas
dengan sivitas akademika yang ada di dalamnya akan merupakan bagian dari komponen
ABG-C (Academia, Business, Government – Community) serta akan mengambil peran
untuk memberikan kontribusi kepada pihak BG-C dalam bentuk pengembangan dan
pemberian solusi persoalan. Pada sisi lain universitas juga akan mendapatkan keuntungan
berupa umpan balik hasil implementasi produk dan luaran riset yang akan memunculkan
topik riset baru. Keuntungan lainnya adalah peluang hilirisasi dan komersialisasi yang
berimplikasi pada revenue generating berbasis riset bagi perguruan tinggi. Dalam pola relasi
sebagaimana diusulkan, maka perguruan tinggi dengan misi tridharma-nya akan secara
sinambung memberikan kontribusi pada masyarakat sekaligus dapat mengembangkan
keilmuan. Pada gilirannya universitas akan mendapatkan posisi strategis dan kuat di
tengah-tengah masyarakat. Mahasiswa merupakan komponen sivitas akademika yang
akan mendapatkan manfaat siginifikan dari model yang diusulkan. Diantara menfaat
tersebut adalah: kualitas pembelajaran yang baik, pengalaman terlibat dalam riset dosen
yang dapat dimanfaatkan sebagai tugas akhir, kepastian penyelesaian tugas akhir yang
lebih tepat waktu, dan pendanaan tugas akhir.
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Integrasi pelaksanaan tridharma dan pelaksana pendukungnya serta pola relasi ABG-C
yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1: Tridharma PT dan pola relasinya dalam Komponen ABG-C

Tujuan ideal tersebut tentu saja tidak dapat secara mudah dicapai. Dibutuhkan upaya
bertahap untuk penataan internal dan membangun relasi timbal balik antar komponen
ABG-C. Dalam perspektif pengembangan lembaga yang sibambung, tahapan yang dapat
ditempuh adalah sebagai berikut:
Tahun ke-1
1. Penguatan integrasi tridharma yang saling mendukung antar dharma,
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan
penelitian dan pengandian pada masyarakat,
3. Implementasi kebijakan pembimbingan skripsi berbasis riset dosen dan pemanfaatan
hasil riset untuk mendukung kegiatan pengajaran (research-based teaching).
Tahun ke-2
1. Memberi arah kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kebutuhan
masyarakat, pasar, dan industri,
2. Diversifikasi target proposal PPM kepada CSR dan funding provider baik dalam
maupun luar negeri untuk kegiatan penelitian yang ditindaklajuti kegiatan pengabdian
pada masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat.
Tahun ke-3
1. Diseminasi ekstensif produk dan luaran PPM dengan melibatkan komponen BG-C
dalam rangka inisiasi hilirisasi hasil kegiatan PPM,
2. Membangun jalinan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan industri dalam
rangka kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat,
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Tahun ke-4
1. Pembuatan prototipe, percontohan dan pilot project yang dikerjasamakan dengan
instansi pemerintah, swasta dan industri.
2. Pemanfaat riel produk dan luaran PPM dalam bentuk scale-up production dan
komersialisasi.
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vISI, MANAjeMeN, KerjASAMA jArINgAN, gUNA
MeMBANgUN UMS YANg BerKeMAjUAN
Ari Anshori
aa112@ums.ac.id
Program Studi Tarbiyah
fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
A. vISI KePeMIMPINAN: Menjadikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Unggul
dan Berkemajuan (Prominent and Leading)
Guna mendekatkan pada visi di atas, maka diperlukan aksi sebagai berikut: Pertama,
memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development) dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Kedua,
memberikan kesempatan bagi pengembangan individu dan mobilitas sosial bagi
pendidikan kewargaan dan bagi partisipasi aktif dalam masyarakat. Ketiga, membantu
untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan, dan
menyebarkan budaya-budaya historis nasional, regional dan internasional dalam
keragaman budaya (syuubawwaqabaaila litaa’rafuu-mutual understanding). Keempat,
membantu untuk melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan menanamkan
kepada generasi muda (mahasiswa) nilai-nilai yang membentuk dasar kewargaan yang
demokratis. Kelima, memberikan kontribusi kepada pengembangan dan peningkatan
pendidikan pada seluruh jenjangnya, termasuk pelatihan para guru. Keenam, sebagai
fungsi antisipatif UMS, perlu: (1) memelihara dan mengembangkan fungsi-fungsi
krusialnya melalui penegakan etik dan keteguhan ilmiah dan intelektual melalui
berbagai aktivitasnya. (2) memperkuat fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke masa
depan (future oriented) melalui analisis yang berkelanjutan tentang kecenderungankecenderungan perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik
yang sedang tumbuh; dan sekaligus memberikan fokus bagi prediksi, peringatan
dan pencegahan. (3) menegakkan kapasitas intelektual dan prestise moralnya untuk
membela dan secara aktif menyebarkan nilai-nilai yang telah diterima secara universal,
termasuk perdamaian, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas. (4) Menikmati
kebebasan dan otonomi akademis, seperti terlihat dalam hak-hak dan kewajiban,
sementara tetap bertanggungjawab sepenuhnya (fully responsible) dan accountable
kepada masyarakat. (5) memainkan peran dalam membantu mengidentifikasi dan
menjawab masalah-masalah yang mempengaruhi kesejahteraan berbagai komunitas,
bangsa, dan masyarakat global.
B. MANAGERIAL SKILLS: menjadikan Universitas Muhammadiyah Surakarta
sebagai Smart University, guna mendekatkan pada pelaksanaan Misi tersebut
maka diperlukan:
(1) upaya jihad memajukan, menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui
riset; dan memberikan keahlian (expertise) yang relevan untuk membantu masyarakat
umum dalam pengembangan budaya, sosial dan ekonomi; mengembangkan penelitian
dalam bidang sains dan teknologi, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan seni kreatif. (2)
upaya jihad, sehingga mampu berbicara lantang dan tegas tentang masalah-masalah
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etik, kebudayaan dan sosial secara independen dan, dengan kesadaran penuh tentang
tanggungjawabnya; menegakkan otoritas intelektual yang diperlukan masyarakat
dalam berefleksi, memahami, dan bertindak. Dalam upaya mewujudkan UMS sebagai
Smart University diperlukan in service training bagi Dosen, Mahasiswa dan penataan
sistem Administrasi, dengan pola pengembangan: Information, Communication and
Technology, membangun “eko System Campus” yang terintegrasi menjadikan Green
Campus (ramah lingkungan), Green Management (ramah manusia), hemat dan tidak
boros.
C. MeMBANgUN KerjASAMA jArINgAN NASIoNAl MAUPUN INTerNASIoNAl:
Dengan upaya aksi sebagai berikut, nasional: Link and Match dengan Perusahaan,
Industri, lembaga Riset. Aktivitas Internasional: Membangun dan meningkatkan jejaring
dengan Korporasi Internasional, membangun jejaring dengan International University
maupun International Islamic University.
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PeNgeMBANgAN UMS 2017-2021
Bambang Sumardjoko
bs131@ums.ac.id
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
A. Pendahuluan
1. UMS merupakan lembaga pendidikan, yang fungsi utamanya adalah sebagai: (1)
pelestari pengetahuan; (2) perolehan pengetahuan baru; dan (3) pengembangan /
transmisi pengetahuan.
2. Sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi di tanah air Indonesia, UMS perlu
mewujudkan amanat dari tujuan pendidikan tinggi (pasal 2 PP no. 30/1990), yaitu: (1)
menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
akademik dan/atau profesional; (2) mengembangkan dan menyebarkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya
untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan
nasional (Depdikbud, 2012).
3. Sebagai salah satu bentuk Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan
maka UMS tentu mengemban misi menjunjung tinggi cita-cita dan citra Islam
serta Muhammadiyah. Karena itu keberadaan UMS harus mampu menjadi motor
penggerak atas gerakan Islam, gerakan dakwah amar makruf dan nahi munkar,
serta gerakan tajdid. Hal ini telah tampak pada rumusan visi yang telah ditetapkan,
bahwa UMS “Pada tahun 2019, menjadi pusat pendidikan dan pengembangan
IPTeKS yang Islami dan memberi arah perubahan”.
4. Berbagai pengembangan program yang dilakukan UMS tentu tidak hanya pada
kualitas output tetapi juga meliputi sumberdaya manusia (pengelola, pengajar,
dan penunjang) yang cakap dan tepat; sumberdaya material (fasilitas, bahan, dan
dana) yang memadai, serta sistem dan metode pengelolaan (manajemen) yang
baik, termasuk unsur masukan berupa bahan mentah (calon mahasiswa) yang
berkualitas.
B. Kepemimpinan, Teknologi Informasi, dan Kerjasama
1. Kepemimpinan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan di kampus UMS
adalah kepemimpinan model participatory leadership yang selama ini dijalankan,
dimana peran top manajer menjadi lebih kuat dan sentral karena didukung peran
serta aktif dari segenap civitas akademika (dosen, karyawan, dan mahasiswa).
Model kepemimpinan ini sangat manusiawi karena dalam implementasinya dapat
memerankan banyak pihak yang ada di kampus sehingga berbagai program kerja
yang dirumuskan dapat diwujudkan secara bersama atau menjadi tanggungjawab
bersama.
2. Kepemimpinan kolektif kolegial yang selama ini dijalankan perlu terus dimantapkan
karena model kepemimpinan ini pada hakikatnya merupakan jati diri kepemimpinan
persyarikatan Muhammadiyah. Dalam kepemimpinan kolegial, pimpinan universitas
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tidaklah ‘sendirian’ bahkan pimpinan dapat melakukan monitoring setiap saat.
Monitoring pelaksanaan dilakukan untuk menjamin akuntabilitas. Hal ini bisa
dilakukan dengan membuat laporan rutin oleh semua pihak yang diberi wewenang,
yaitu Kaprodi, Dekan, Ketua Unit, dan Ketua Penjaminan Mutu. Monitoring dilakukan
untuk melihat pencapaian target dari program yang direncanakan secara online.
Pelaksanaan kepemimpinan organisasi yang tampak dari struktur organisasi di
kampus UMS mulai dari BPH, Rektor sampai ke tingkat unit-unit selama ini perlu
diperkuat melalui pelimpahan tugas dan wewenang yang diberikan. a) Bidang I
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, pengembangan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan tenaga
edukatif; b) Bidang II bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang administrasi
umum dan keuangan, serta pembinaan dan pengembangan tenaga administratif; c) Bidang
III bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
dan d) Bidang IV bertanggung jawab terhadap pengembangan kerjasama, serta pembinaan
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Keseluruhan bidang tersebut secara organisatoris
dijabarkan dalam unit-unit di bawahnya yang secara sinergis mendukung pengelelolaan
organisasi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Secara
berkala dilakukan koordisasi antar unit melalui Rapat Kerja maupun Rapat Rutin untuk
sinkronisasi implementasi kebijakan.
Sebagai perguruan tinggi swasta yang besar, UMS mempunyai tanggung
jawab untuk menjadi institusi yang berkontribusi pada masyarakat luas. Dalam
mewujudkan hal tersebut maka terhadap apa yang telah dilakukan oleh pimpinan
UMS selama ini, yakni melakukan berbagai aktivitas dengan menjalin kerja sama
baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional perlu terus dikuatkan dan
ditingkatkan. Kerja sama lokal dilakukan dengan lembaga-lembaga negeri maupun
swasta di tingkat kabupaten maupun provinsi, yakni kerja sama dengan sekolahsekolah, pemerintah daerah, perusahaan jasa maupun manufaktur, organisasi
sosial kemasyarakatan, begitu pula untuk kerjasama tingkat nasional. Hal ini
dilakukan baik di tingkat prodi, fakultas, lembaga, maupun universitas. Kerjasama
internasional terus dilakukan dengan beberapa universitas luar negeri ternama dan
lembaga-lembaga internasional maju dan modern dalam bentuk kerjasama yang
saling menguntungkan.
UMS yang selama ini telah berperan sebagai PTM Pembina, Perguruan Tinggi
utama untuk penelitian, Perguruan Tinggi induk untuk sertifikasi guru terus
ditingkatkan dan diperluas. Hal ini perlu dilakukan agar keberadaan UMS benarbenar dapat dirasakan manfaat dan kontribusinya, tidak hanya bagi Pemerintah
dalam hal ini Kemenristek dikti tetapi juga bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah,
dan warga Muhammadiyah di seluruh tanah air Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, UMS telah menunjukkan perkembangan yang
begitu pesat, khususnya bila dilihat dari jumlah mahasiswa, bangunan yang makin
menjulang tinggi, dan asset yang makin bertambah banyak. namun kesemuanya
itu bukan merupakan satu-satunya ukuran keberhasilan penyelenggaraan
perguruan tinggi. Indikator keberhasilan dapat diukur juga melalui kualitas lulusan
UMS, sampai sejauhmana peran sertanya di masyarakat yang makin maju dan
berperadaban unggul.
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7. Akhirnya yang harus disadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan UMS selama
ini berkat adanya semangat kebersamaan para pengelola dan kepemimpinan yang
arif bijaksana serta memiliki kejujuran yang tinggi. Karena itu, berbagai penataan
dan pengembangan sumberdaya, sarana prasarana, system IT, dan modernisasi
harus tercipta dalam proses yang relatif stabil/ kondusif, dinamis, dan penuh optimal.
Koordinasi antar bidang perlu terus menerus dilakukan sehingga kebijakan yang
ditetapkan tidak terkesan parsial dan memberi kesan jalan sendiri-sendiri.
Semoga UMS makin Maju dan jaya. Aamiin YRA.
Surakarta, 21 nopember 2016
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vISI BAKAl CAloN WAKIl reKTor UMS
PerIoDe 2017-2021
Herry Purnama
hp269@ums.ac.id
Program Studi Teknik Kimia
fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
A. Pengantar
Sebelum saya menyampaikan visi misi sebagai calon wakil rektor, izinkanlah
saya memperkenalkan jati diri saya, barangkali belum banyak dikenal di kampus UMS
tercinta. Saya menuliskan ini bukan berarti saya berambisi jabatan di UMS, namun
niat saya adalah sebagai bentuk apresiasi kepada yang memberikan amanah kepada
saya sekaligus sebagai bentuk terima kasih dan rasa syukur saya kepada UMS yang
telah membesarkan saya. Berkat UMS saya bisa meraih jenjang pendidikan tertinggi
di Inggris, dan juga berkat UMS saya menemukan kedamaian dan ketentraman dalam
menjalani hidup ini. Sebelumnya saya pernah menekuni profesi di perusahaan swasta
maupun berwirausaha. Kini saatnya saya ikut berkontribusi dalam mengelola AUM
besar ini.
Saya dilahirkan di Sukoharjo dari keluarga Muhammadiyah meskipun tidak
mengenyam pendidikan di Muhammadiyah secara khusus. Saya selalu bersekolah
negeri (SD – PT) di Semarang dengan lingkungan sehari-hari yang didominasi bukan
Muhammadiyah. Alhamdulillah, sampai sekarang tetap berMuhammadiyah meskipun
mengurus KTA baru dilakukan setelah kepulangan S3 dari Inggris tahun 2010.
Saya memasuki UMS pada tahun 1995, saat pertama kali dibuka Prodi Teknik Kimia.
Suka duka sudah saya rasakan sejak pertama kali menjadi dosen pada prodi baru saat
itu. Saya pernah menjadi dosen biasa, kemudian ditunjuk menjadi kepala laboratorium
(dengan konsekuensi harus babat alas pengadaan lab dan materi praktikum), dan juga
sebagai kepala prodi meskipun akhirnya harus saya tinggalkan karena studi S2 di ITB.
Sepulang dari Bandung tahun 2001, saya kembali mengelola laboratorium. Tidak lama
setelah itu, tahun 2004 saya melanjutkan studi S3 ke newcastle, Inggris atas projek
TPSDP. Sejak dibentuknya PCIM UK, saya ikut duduk dalam kepengurusan.
Setelah kepulangan dari Inggris, saya duduk dalam kepengurusan di PDM Sukoharjo
dan PRM Makamhaji. namun saya harus menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya
bahwa kontribusi saya di Muhammadiyah belum apa-apa dibandingkan dengan apaapa yang saya peroleh sekarang. Untuk itu saya memberanikan diri untuk mencalonkan
diri dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi kepada persyarikatan dengan cara
memberikan kemampuan yang saya miliki, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
Saya tidak berjanji yang muluk-muluk, namun saya akan berusaha memberikan
yang terbaik yang saya miliki dengan berbekal pengalaman yang ada, seperti sebagai
Kepala laboratorium Teknik Kimia (1997 dan 2002-2004), Ketua Prodi Teknik Kimia
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(1998), Kepala Bagian Pengembangan SDM (2011-2013) dan Wakil Dekan 1 fakultas
Teknik (2014-2017). Sebagai WD 1 fT UMS, program kerjasama luar negeri dengan
UTHM Malaysia mulai terwujud dengan memberi peluang kepada mahasiswa
mengikuti program credit transfer system, kerja praktek, maupun penelitian/tugas akhir.
Penghargaan yang diperoleh selain sebagai karyasiswa eeDP untuk S2 (1998-2000)
dan TPSDP untuk S3 ln (2004-2008) adalah sebagai reviewer nasional Kemenristekdikti
dan Kopertis VI sejak 2015 atas capaian dalam publikasi internasional dengan h-index
Scopus 6. Dalam kaitan ini, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya berniat
mencalonkan diri untuk posisi WR II dan WR IV. namun sekali lagi saya sampaikan
bahwa pencalonan saya lebih kepada apresiasi kepada UMS yang telah membesarkan
saya. Terima kasih, UMS.
B. visi dan rencana Kerja
Dengan melihat perkembangan UMS hingga hari ini, sebagai PTS terbesar di jawa
Tengah, maka rencana program yang saya susun merupakan penjabaran visi dan misi
universitas. namun kita harus menyadari bahwa program kerja yang bagus belum
menjamin visi dan misi tercapai tanpa adanya komponen aktif SDM yang terlibat secara
bersama-sama sesuai dengan kompetensinya.
Rencana strategis UMS seperti tertulis di borang AIPT adalah berupaya mewujudkan
tujuan menjadi universitas yang unggul dan menghasilkan lulusan berkualitas yang
mengamalkan nilai-nilai Islam serta menjadi universitas yang berkelanjutan dengan
tata kelola yang baik. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui: (1) penguatan
reputasi UMS di level nasional dan internasional; (2) akselerasi aktivitas penelitian
dan pengabdian masyarakat berbasis kebutuhan pemangku kepentingan; (3) pelopor
pendidikan Islami yang berkemajuan; (4) pemantapan pengelolaan aset; (5) penataan
kelembagaan dan kepegawaian; (6) optimalisasi IT untuk pengelolaan lembaga,
dengan strategi menyempurnakan manajemen sistem informasi universitas yang
lengkap, akurat dan mutakhir; (7) memperkuat struktur pendanaan, transparansi dan
akuntabilitas tata kelola keuangan. Renstra tersebut menjadi acuan pengelolaan
lembaga di tingkat universitas, fakultas maupun program studi.
jika boleh diringkas, maka renstra UMS tersebut dapat saya tuliskan dalam dua hal
penting berikut yang menjadi visi saya, yaitu:
1. Good university governance (gUg)
Yaitu tata kelola perguruan tinggi dengan kepatuhan terhadap prinsip
transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness.
Pengelolaan universitas yang baik akan mendorong terwujudnya:
a. World class university, meliputi student selectivity, administration support,
employer, management, curriculum, academic staff dan learning process,
finance, facilities and output, dan academic reputation. Peran dari ljM perlu
diperluas dan ditingkatkan untuk membawa kualitas pembelajaran yang sesuai
standar global. Perlu juga dibentuk community development dan revenue
generator untuk mendapatkan pendapatan di luar SPP demi sustainability
universitas. Gagasan tentang green campus dapat diwujudkan dalam rangka
peningkatan efisiensi penggunaan energi maupun pengelolaan lahan/ruang/
bangunan yang ada. Perlu peningkatan standarisasi proses penanganan
administrasi dan keuangan (RPPS). Peningkatan kualitas SDM tetap dilanjutkan
dengan mengedepankan prestasi dan kompetensinya, serta peluang kerja
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sama luar negeri. Peningkatan kualitas lulusan yang dapat ditempatkan dan
diakui secara global, misalnya melalui program pemenangan dalam suatu
event kompetisi internasional.
b. Research university, meliputi pengelolaan dana penelitian, intensitas output
riset (publikasi dan HAKI), jumlah publikasi tersitasi oleh dunia akademik/
Scopus index. Riset-riset IPTeKS yang dapat merangkul masyarakat dan
dapat diaplikasikan dalam masyarakat sehingga langsung dapat dirasakan
manfaatnya sekaligus dapat mengubah sosial budaya masyarakat menuju
masyarakat madani. Penguatan networking dengan kerja sama dengan pihak
luar baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Center for da’wa Islam and Muhammadiyah (CDIM)
Universitas sebagai pelopor AUM harus juga menjadi pusat pengkaderan
dan pembinaan generasi muda Islam khususnya mahasiswa dan masyarakat
di sekitar kampus. UMS juga memiliki tanggung jawab dalam membina seluruh
dosen dan karyawan agar menjadi anggota Muhammadiyah sejati. Hal kecil namun
sulit terwujud hingga saat ini adalah pengosongan kegiatan perkuliahan/rapat
ataupun kegiatan lainnya pada saat azan dzuhur maupun asar. Hal yang menjadi
impian adalah menjadikan kehidupan kampus yang lebih Islami, baik menyangkut
pergaulan, busana, maupun penataan lingkungan.
Poin 1 (GUG) dan 2 (CDIM) di atas dapat dilakukan dengan langkah yang
sistematis dengan mengedepankan sistem portofolio berbasis IT kepada seluruh
civitas akademika. Ibarat sebuah buku harian, portofolio dapat memberikan informasi
seseorang terkait bidang akademik maupun non-akademiknya. Catatan-catatan ini akan
menjadi salah satu unsur penunjang dalam pengurusan promosi kenaikan pangkat dan
jabatan maupun untuk tour of duty karyawan.
C. Penutup
Demikianlah segala cita, asa dan harapan sudah dituliskan. Bukanlah kemenangan
individu yang diutamakan, namun kemenangan dalam mengelola lembaga secara
kolegial yang akan membawa universitas menuju puncak kejayaan. Mari kita bersamasama memajukan UMS.
Fastabiqul khairat.
Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin
Wassalamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh

Surakarta, 21 novermber 2016 @hp
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BerKArYA BerSAMA DAN UNTUK UMAT
Khudzaifah Dimyati
kd255@ums.ac.id
fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
A. visi rektor
Isu kontemporer yang dihadapi UMS pada saat ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
isu dari perspektif internal dan eksternal.
Secara internal, isu-isu yang dihadapi UMS, berupa: tata kelola organisasi,
efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasaran, komitmen dosen dan
karyawan, kuantitas dan kualitas dosen dan karyawan, sumber pendanaan, IMM
sebagai lembaga dakwah dan pengkaderan.
Isu-isu ekternal yang dihadapi UMS,: selain ketatnya persaingan antar perguruan
tinggi, baik yang berasal dari taratan naisonal maupun internasional, yaitu adanya
tuntutan untuk menyesuiakan standar pendidikan dengan standar internasional. Selain
itu UMS juga dihadapkan pada masalah, di satu sisi semakin ketatnya persaingan
alumni dalam mengisi lapangan pekerjaan, dan disisi lain, menurunnya kemampuan
orang tua untuk membiayai anak-anaknya di perguruan tinggi, termasuk UMS.
Bila dilihat dari Pernyataan mengenai milestones) UMS, Periode 2013–2021
merupakan fase Penguatan Reputasi nasional dan Internasional. oleh karena itu pada
periode ini diharapkan manajemen UMS dapat meningkatkan reputasi secara nasional
maupun internasional, mulai produk-produk ilmiah maupun produk lulusan yang diakui
oleh masyarakat nasional maupun internasional.
Berdasarkan pada deksripsi di atas, maka visi Rektor pada periode kepemimpinan
2017 – 2021 adalah:
Pada Tahun 2021 UMS menjadi perguruan tinggi yang memiliki reputasi
nasional dan internasonal dalam mengembangkan IPTeKS yang
terintegrasi dengan nilai-nilai keIslaman, serta memberi arah perubahan
pada perguruan tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
1. Reputasi nasional dan internasional maksudnya:
a. Hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dosen UMS, terpublikasi dalam
jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi;
b. lulusan UMS diakui secara nasional dan internasional (bisa bekerja di
perusahaan-perusahaan asing/ multi-nasional);
c. UMS memiliki komitmen jaringan kerjasama dalam dan luar negeri, untuk
meningkatkan pengakuan secara nasional dan internasional, tanpa
menghilangkan ruh kemuhammadiyahan.
2. Mengembangkan IPTeKS yang terintegrasi dengan nilai-nilai keIslaman
a. Kurikulum seluruh fakultas/program studi di UMS, merupakan hasil integrasi
antara ilmu dan nilai-nilai ke-Islaman, serta responsif terhadap kebutuhan
dunia kerja;
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b. Karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi, merupakan hasil dialektik
keilmuan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan;
c. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen-dosen
UMS, baik melalui skim internal UMS maupun skim Dikti, lPDP atau pihak lain
di luar UMS (perusahaan, pemerintah), memberikan solusi yang bersumber
pada nilai-nilai ke-Islaman.
3. Memberi arah perubahan pada perguruan tinggi di lingkungan PTM
a. UMS menjadi pusat pengembangan IPTKeS, bagi PTM-PTM di Indonesia;
b. UMS menjadi agen perubahan mengembangan sistem manajerial berbasis
teknologi informasi, bagi PTM-PTM di Indonesia;
c. UMS menjadi pusat pengembangan usaha PTM dalam memberikan kontribusi
dana di luar SPP.
Hal ini sejalan dengan visi UMS yaitu:
Pada tahun 2029, Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi pusat pendidikan
dan pengembangan IPTeKS, yang islami, dan memberi arah perubahan.
B. Misi rektor
1. Mengembangkan IPTeKS, yang merupakan hasil integrasi ilmu dan nilai-nilai keIslaman, yang diakui secara nasional dan internasional;
2. Mengembangkan sumberdaya manusia dan lulusan, yang mampu mengintegrasikan
dan menerapkan ilmu dengan nilai-nilai ke-Islaman, yang diakui secara nasional
dan internasional.
Hal ini sejalan dengan Misi UMS:
1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai bagian dari ibadah
kepada Allah (integrated) yang memberi impak terwujudnya masyarakat utama.
2. Mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman dan
memberi arah perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama.
C. rencana Aksi Strategis
Dengan mempertimbangkan visi dan misi, serta isu-isu yang dihadapi UMS dalam
jangka waktu 4 tahun (2017-2021), maka UMS diharapkan akan dapat mencapai
sasaran strategis seperti di bawah ini:
1. Penataan organisasi melalui penguatan tatakelola berbasis informasi dan
teknologi yang terintegras. Sasaran startegis ini akan dicapai melalui:
a. Pengembangan regulasi yang dapat menunjang visi dan misi UMS;
b. Pemantapan pengelolaan Sumber Daya Manusia (dosen, tenaga kependidikan)
berbasis sistem informasi teknologi yang terintegrasi;
c. Peningkatan pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi teknologi yang
terintegrasi;
d. Pengembangkan pengelolaan sumberdaya produktif, yang didukung kebijakan
pengelolaan sumberdaya yang berpotensi sebagai sumber pendana di luar
SPP Mahasiswa;
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e. Peningkatan Kinerja fakultas/Program Studi yang didukung dengan sistem
penjaminan mutu yang handal, serta dapat mendungkung peningkatan kualitas
akademik yang berkelanjutan;
f. Peningkatan budaya informasi dalam seluruh kegiatan sivitas Akademika
UMS;
g. Peningkatan dan pemantapan nilai-nilai ke-Islaman di lingkungan Kampus
UMS;
h. Pemantapan IMM, sebagai lembaga kader persyarikatan dan peningkatakn
aktivitas lembaga kemahasiswaan.
2. Peningkatkan keunikan, keunggulan dan kualitas Akademik. Sasaran startegis
ini akan dicapai melalui:
a. Penciptaan keunikan (keunggulan spesifik) yang berbasis pengintegrasian
ilmu dan nilai-nilai ke-Islaman;
b. Pengitegrasikan proses belajar mengajar dengan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama baik yang bertaraf nasional
maupun internasional (baik dengan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga
non-pemerintah, dan dengan pelaku ekonomi);
d. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
e. Peningkatan kualitas input (Calon Mahasiswa);
f. Peningkatan kualitas dan karakter mahasiswa dan lulusan;
g. Peningkatan dan pemantapan peran aktif alumni.
3. Pengembangan dan Peningkatan reputasi Nasional dan Internasional
a. Peningkatan dan Pengembangan
program internasionalisasi, melalui
peningkatan kualitas SDM maupun kelembagaan;
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Kerjasama nasional dan internasional;
c. Peningkatan Publikasi nasional terkreditasi dan internasional bereputasi.
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MeMBANgUN UMS BerKeMAjUAN YANg
BerKelANjUTAN
farid Wajdi
fw265@ums.ac.id
Program Studi Manajemen
fakultas ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Ditengah persaingan global saat ini setiap perguruan tinggi, terutama bagi PTS, dituntut
untuk mampu meraih keunggulan seiring kemajuan IPTeK dan persaingan. Pengembangan
UMS kedepan haruslah dilakukan secara terencana sistematis dan rasional.
Secara kelengkapan organisatoris apa yang dimiliki UMS dan pencapaian reputasinya
sudah menggembirakan. Hal ini ditandai dengan adanya renstra universitas, struktur
organisasi, prosedur dan system organisasi yang tertata. namun demikian semua
kelengkapan organisasi ini perlu dilakukan perubahan-perubahan seiring dengan perubahan
tuntutan eksternal organisasi yang melingkupi UMS dan tuntutan efektifitas manajerial.
Secara eksternal UMS factor-faktor yang melingkupi UMS adalah Muhammadiyah,
pemerintah, perguruan tinggi lain dan tuntutan masyarakat.
UMS sebagaimana perguruan tinggi lainnya di Indonesia, baik yang berstatus negeri
maupun swasta saat ini dituntut tidak hanya bersaing dengan sesama perguruan tinggi
di Indonesia saja. Tetapi juga harus bersaing dengan berbagai instansi yang merupakan
jaringan dari perguruan perguruan tinggi di tingkat regional maupun internasional. Belum
lagi berbagai perguruan tinggi baru yang muncul di tanah air dan didirikan oleh berbagai
kelompok usaha atau industri yang tentu saja memiliki dukungan dana yang besar.
Selain itu, lembaga pendidikan luar negeri yang semakin gencar mencari mahasiswa di
Indonesia, semakin banyak kampus waralaba, tuntutan kualitas pendidikan yang semakin
meningkat (oleh lembaga akreditasi nasional maupun internasional), serta transparansi
dalam pengelolaan universitas semakin menambah tingkat perubahan dalam lingkungan
eksternal pendidikan tinggi di Indonesia.
UMS merupakan perguruan tinggi swasta, yang mana dalam operasinya mengandalkan
pendanaan penerimaan dari mahasiswa. Sumber pendanaan satu-satunya ini perlu
dilakukan penambahan sumberdananya dan perlahan-lahan harus ada perubahan struktur
pendanaannya 50% dari mahasiswa dan sisanya 50% dari sumber income generating yang
dikembbangkan UMS. Menjadi universitas yang sustainable (berkelanjutan) dengan tata
kelola yang baik.
Sebagai PTS, UMS harus menerapkan sudut pemikiran baru yang mengandung
unsur fleksibilitas, kecepatan, inovasi, dan integrasi. Fleksibilitas, kecepatan, inovasi
dan integrasi sangat memerlukan sumber daya manusia yang penuh dengan kreativitas.
Kreativitas berasal dari SDM yang memiliki sifat tidak cepat puas , tidak asal jalan, tetapi
punya intelektual dan kemauan untuk kerja sama sharing pengetahuan.
UMS selain diharapkan mampu menghasilkan lulusan terbaik, tetapi juga harus mampu
mengembangkan hasil riset yang berkualitas tinggi dan mengembangkan teknologi guna
pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu UMS diharuskan selalu mampu beradaptasi,
berkembang dan melakukan perbaikan melalui pembelajaran organisasi (learning
organization), agar dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing dalam
lingkungan bisnis yang berubah.
Visi Misi Pengembangan UMS
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Seiring perkembangan teknologi informasi, kemampuan UMS untuk tetap selalu
memperbaharui pengetahuannya terasa lebih penting sekarang ini dibandingkan masa
sebelumnya. UMS tidak boleh berhenti dalam pembelajaran organisasinya, yaitu adalah
proses pembelajaran organisasi yang berkelanjutan dan mentransformasikan dirinya ke
dalam kapasitas untuk melakukan inovasi dan peningkatan pertumbuhan. Kemampuan
untuk belajar lebih cepat dibandingkan pesaingnya merupakan sumber keunggulan UMS
bersaing yang berkelanjutan dengan PT lain(sustainable competitive advantage). namun
demikian perlu disadari bahwa kepemilikan SDM yang unggul saja tidaklah cukup, perlu
ada Koordinasi dan konsolidasi SDM dan sumber daya strategis yang tinggi menyebabkan
UMS dapat meningkatkan kinerja, yang merupakan kunci dalam memperoleh keunggulan
bersaing.
UMS merupakan perguruan tinggi yang berfurngsi sebagai pusat pengembangan
IPTeKS dan SDM. Hal ini sudah sesuai dengan yang dirumuskan dalam Visi 2029, yaitu
Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi Pusat Pendidikan dan Pengembangan
IPTeKS yang Islami dan memberi arah perubahan. UMS harus diarahkan menjadi
universitas yang unggul di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. Visi tersebut
agar efektif perlu selalu dijadikan semboyan dan disosialisasikan setiap saat oleh pucuk
pimpinan mengalir ke pucuk pimpinan di bawah secara berterusan sampai diresapi oleh
setiap individu karyawan. Hal ini harus difahami bahwa usaha UMS mengembangkan
SDM (dosen, karyawan dan mahasiswa) dilakukan berdasarkan nilai-nilai keislaman dan
diharapkan SDM tersebut untuk mampu memberi arah perubahan sesuai kompetensi dan
bidang garapnya dalam rangka mewujudkan masyarakat utama. oleh karena itu UMS
dalam kegiatan kurikuler, ko-kurikuer dan ekstrakurikulernya diarahkan untuk menghasilkan
lulusan berkualitas yang mengamalkan nilai-nilai Islam
UMS merupakan amal usaha Muhammadiyah oleh karena itu fungsi dan tugas pokok
yang menjadi landasan kerjanya tidak boleh terlepas dari usaha pencapaian maksud dan
tujuan persyarikatan, dalam bidang pengembangan IPTeKS dan SDM berbasis akademis.
landasan kerja UMS ini agar efektif harus dijabarkan menjadi ghiroh dan cara berpikir
yang kemudian mewujud dalam kerja-kerja yang secara konseptual dan operasional oleh
segenap individu yang ada di UMS. Maka harus tertanam dalam diri insan UMS bahwa
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai bagian dari ibadah kepada
Allah (integrated) yang memberi impak terwujudnya masyarakat utama, unggul yang
merupakan perwujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Demikian.
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vISI KePeMIMPINAN UMS 2017-2021,
PeNgeMBANgAN UNIverSITAS BerBASIS
TeKNologI INForMASI, DAN
MeMBANgUN KerjASAMA
M. Abdul fattah Santoso
mfs057@ums.ac.id
Program Studi Tarbiyah
fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
A. vISI KePeMIMPINAN UMS 2017-2021
Sejak berdiri sampai 2029 (tahun target capaian visi), perjalanan UMS terbagi
dalam dua periode program jangka panjang: 1981-2005 (periode perintisan dan
pengembangan berskala nasional) dan 2005-2029 (periode pemantapan berskala
nasional dan pengembangan berskala internasional). Kepemimpinan UMS periode
2017-2021 merupakan kepemimpinan untuk tahap tengah dari periode perjalanan
jangka panjang kedua (2005-2029). Kepemimpinan tahap tengah seyogyanya menjadi
penjaga kesinambungan progam-progam tahap awal dan menjadi fasilitator dan
inisiator bagi pencapaian puncak program tahap akhir jangka panjang kedua.
Kata kunci tahap awal adalah reputasi nasional, world class university, dan
pengembangan SDM bereputasi internasional. Kata kunci tahap akhir adalah
pusat pendidikan Islam dan pusat pengembangan ipteks Islami yang memberi arah
perubahan. Kepemimpinan tahap tengah, dengan demikian, harus menjadi jembatan
bagi kata kunci tahap awal dan kata kunci tahap akhir, tanpa meninggalkan dua pilar
utama UMS: Keislaman dan Keilmuan.
Kepemimpinan UMS 2017-2021, dengan demikian, kepemimpinan yang
memantapkan reputasi nasional, melanjutkan pengembangan world class university,
dan optimalisasi SDM menuju pusat pendidikan Islam dan pusat pengembangan ipteks
Islami yang memberi arah perubahan. Pemantapan reputasi nasional ditempuh antara
lain dengan peningkatan capaian akreditasi unggul program studi, peraihan programprogram eksternal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan hak
paten, serta mahasiswa, dosen, dan tendik yang berprestasi. Pengembangan world
class university ditempuh melalui peningkatan kerja sama internasional dan peraihan
outcomes akademik bereputasi intenasional. Sementara itu, optimalisasi SDM
ditempuh melalui kesinambungan rekrutmen, terutama dosen, sebagai dampak dari
kebijakan zero-growth dan rasio dosen-mahasiswa yang belum sehat, dan layanan
yang memungkinkan akselerasi produk tri dharma yang memberi arah perubahan
masyarakat. Kebijakan dan layanan tersebut dalam bingkaian nilai-nilai Islam, sehingga
produknya bersifat transendental. Sementara arah produk tri dharma bercorak:
humanisasi (memanusiakan manusia—objektivikasi dari amar makruf) dan liberasi
(membebaskan manusia dari individu dan sistem yang menindas—objektivikasi dari
nahi munkar). Dengan humanisasi dan liberasi yang berbasis transendensi, masyarakat
utama diharapkan terwujud.
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B. vISI PeNgeMBANgAN UNIverSITAS BerBASIS TeKNologI INForMASI
Universitas berbasis teknologi informasi bukan kebijakan yang latah, namun
suatu tuntutan yang memungkinkan manajemen universitas melakukan kredibilitas,
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Teknologi informasi yang
telah diupayakan secara relatif masif (seperti dalam progam-progam soft-file) pada
tahap awal perjalanan jangka panjang kedua (kepemimpinan UMS 2005-2016) harus
tetap dikembangkan pada kepemimpinan UMS 2017-2021, tanpa harus kehilangan
dimensi relasi sosial dan relasi transendental sivitas akademika.
C. vISI MeMBANgUN KerjASAMA DAlAM DAN lUAr NegerI
Sebagai penjaga kesinambungan sekaligus fasilitator dan inisiator, kepemimpinan
UMS (2017-2021) perlu mengembangkan kerjasama dan kolaborasi yang menempuh
empat strategi: (1) lintas batas (wilayah, persyarikatan-AUM, institusi, dan bahkan
agama), (2) internasionalisasi, (3) peningkatan kualitas, dan (4) pengembangan SDM
unggul. Salah satu wujud dari kerjasama lintas batas institusi adalah kolaborasi antara
UMS, pemerintah, dan swasta (termasuk dunia bisnis), melalui (1) transer pengetahuan,
pelatihan, dan pengembangan; (2) transfer teknologi dan sistem pendukung inovasi;
(3) pelatihan kewirausahaan dan pendidikan kebangsaan; dan (4) pengembangan
inkubasi. Adapun wujud kerjasama lintas batas persyarikatan-AUM (Amal Usaha
Muhammadiyah), tidak semata terfokus pada fungsi UMS sebagai fasilitator kemajuan
AUM, namun juga fungsi persyarikatan—bersama UMS—sebagai institusi dakwah
yang outcomenya adalah masyarakat utama yang bercirikan humanisasi, liberasi, dan
transendensi.
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vISI MISI UNTUK UMS
Moordiningsih
moo137@ums.ac.id
fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

UnIVeRSITAS BInTAnG, PIlIHAn MASYARAKAT MUSlIM DI InDoneSIA
Mewujudkan:
STAR STUDenTS: SPIRITUAl, TAnGGUH, AMAnAH dan RAjIn
MoDel KePeMIMPINAN

IMPleMeNTASI QS: Ali Imron (3):110
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DeSKrIPSI gAgASAN : Spiritual and Resonant Leadership
1. Mewujudkan Khairu Ummah:
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya
Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang
beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. 3:110).
Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu lahab, ia berkata ada
seseorang berdiri menghadap Nabi, ketika itu beliau berada di mimbar,
lalu orang itu berkata, ‘Ya rasulullah, siapakah manusia terbaik itu?’
Beliau bersabda: `Sebaik-baik manusia adalah yang paling hafal al-Qur’an,
paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh berbuat yang ma’ruf
dan paling gencar mencegah kemunkaran dan paling rajin bersilaturahmi
di antara mereka.” (Hr. Ahmad). Sumber: https://alquranmulia.wordpress.
com/2015/03/06/tafsir-ibnu-katsir-surah-ali-imraan-ayat-110-112/
2. Kesadaran (visi) : Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan jumlah total
mahasiswa hingga tahun 2016 mencapai hampir + 27.000 mahasiswa merupakan
potensial SDM yang dipercayakan masyarakat Indonesia, khususnya lingkup jawa
Tengah kepada UMS. Potensial untuk dididik dan dilatih menjadi aset “khairu ummah”.
Kesadaran menerima bahwa secara umum kondisi rerata tingkat kecerdasan input
mahasiswa yang diterima di UMS diperkirakan berada dalam taraf kecerdasan ratarata (IQ normal, antara 90 – 110), kondisi riil input mahasiswa UMS ini tentu saja
berbeda dengan mahasiswa PTn di Indonesia. optimisme yang perlu dibangun adalah
pada orientasi pendidikan yang sebaiknya menghasilkan lulusan UMS yang memiliki
kompetensi dan ketrampilan sangat ahli di bidangnya, memiliki soft skill yang baik dan
berakhlak mulia.
lulusan UMS dengan indikator penguasaan ketrampilan yang excellent di bidangnya
serta berakhlak Islam yang baik, akan menjadi ciri pembeda UMS dengan PTn/PTS
lainnya.
3. Harapan (Misi)
Menjadi Universitas berdasar Islam, khususnya Muhammadiyah yang dipercaya
masyarakat dan menjadi teladan munculnya generasi terbaik di Indonesia, serta
memiliki jejaring kerjasama tingkat internasional.
Sistem Manajemen Perguruan Tinggi yang terus dibenahi dengan mengacu pada
standar mutu Akreditasi A, Standar BAn-PT, maupun standar internal terbaik yang
disusun sendiri dari Renstra UMS.
Sistem Manajemen Pengelolaan UMS berbasis IT, sebagai teknologi yang
mempermudah proses pengambilan keputusan (Decision Support System) yang
terintegrasi dengan baik.
4. Kepedulian (Tujuan dan Strategi)
PS = f { C, le, A, r} ; Performansi Sosial UMS akan terwujud bila ada C: Cohesivity
(Kohesivitas yang baik seluruh civitas akademika UMS), ada Le : Leadership, pimpinan
yang peduli, ada A : Authority, otoritas tugas-tugas yang terdelegasikan dengan baik
dan dapat dimonitoring serta ada R: Requirements, persyaratan-persyaratan yang
ditetapkan oleh manajemen perguruan tinggi yang sebaiknya dicapai oleh seluruh
civitas akademika di UMS.
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visi, Misi, dan Tujuan UMS (Existing)
visi
Pada
tahun
2029,
Universitas
Muhammadiyah Surakarta menjadi Pusat
Pendidikan dan Pengembangan IPTeKS
yang Islami dan memberi arah perubahan.

Misi
▪ Mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni sebagai bagian
dari ibadah kepada Allah (integrated)
yang memberi impak terwujudnya
masyarakat utama.
▪ Mengembangkan sumberdaya manusia
berdasarkan nilai-nilai keislaman dan
memberi arah perubahan dalam rangka
mewujudkan masyarakat utama.

Tujuan
▪ Menjadi universitas yang unggul di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni.
▪ Menghasilkan lulusan berkualitas yang
mengamalkan nilai-nilai Islam.
▪ Menjadi universitas yang sustainable
(berkelanjutan) dengan tata kelola yang
baik.

Sasaran
▪ Penguatan reputasi UMS di tingkat
nasional dan internasional.
▪ Akselerasi kinerja bidang penelitian,
pengabdian pada masyarakat, dan
publikasi ilmiah yang berbasis pada
kebutuhan pemangku kepentingan.
▪ Kepeloporan dalam pendidikan Islami
yang berkemajuan.
▪ Pemantapan pengelolaan aset.
▪ Penataan
kelembagaan
dan
kepegawaian.
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Kesadaran, Harapan, dan Kepedulian
visi
Pada kurun tahun 2020 dan selanjutnya,
UMS menjadi lingkungan pendidikan
tinggi Islam yang religius dan kondusif
dalam pengembangan IPTeKS, serta
menghasilkan lulusan yang trampil dan
mumpuni.
Misi
▪ Melaksanakan pembelajaran yang
memfokuskan
pada
kompetensi
ketrampilan
mahasiswa
sesuai
bidangnya
dan
mengembangkan
IPTeKS dengan berdasarkan nilai-nilai
Islam.
▪ Memfokuskan pada pengembangan
kualitas
▪ SDM di UMS berdasar nilai-nilai
Islam, baik mahasiswa, dosen, tenaga
pendidikan maupun struktural pimpinan
di UMS
Tujuan
▪ Menjadi universitas dengan lulusan
yang trampil, kompeten dan berakhlak
sesuai ajaran Islam-Muhammadiyah.
▪ Menjadi
universitas
untuk
pengembangan ilmu, teknologi dan
seni dengan berdasarkan nilai-nilai
Islam, serta dapat menjadi universitas
Teladan, untuk PTM di Indonesia.
▪ Menjadi universitas yang memiliki tata
kelola yang baik dengan dukungan
sistem Teknologi Informasi yang
Terpadu.
Sasaran
▪ Pengembangan
kompetensi
dan
ketrampilan mahasiswa berdasarkan
orientasi bakat minat dan penjurusan
Prodi.
▪ Penguatan
internalisasi
nilai–nilai
keislaman utama, dalam PBM, melalui
UKM,
maupun
aktivitas
tenaga
kependidikan.
▪ Pengembangan kualitas SDM Dosen
(jumlah Proffesor, LK) dan tenaga
kependidikan.
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▪

Optimalisasi IT untuk pengelolaan ▪
lembaga.
Penguatan
struktur
pendanaan,
transparansi dan akuntabilitas tata
kelola keuangan.

▪

Tata
kelola
universitas
dengan
dukungan Decision Support System
yang online dan terpadu.

*******

26

Visi Misi Pengembangan UMS

PeNgeMBANgAN UNIverSITAS MUHAMMADIYAH
SUrAKArTA 2017-2021
(KHUSUSNYA BIDANg KeMAHASISWAAN)
Muchamad Iksan
mi214@ums.ac.id
fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Memasuki usia 7 dasawarsa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), telah
menempatkan UMS sebagai istitusi pendidikan tinggi yang terpandang, baik di tingkat
regional jawa Tengah, maupun di tingkat nasional, bahkan akhir-akhir ini sudah masuk
dalam perhitungan di tingkat internasional. Kemajuan UMS tidak saja pada sarana dan
prasarana, akan tetapi yang sangat penting adalah kemajuan di bidang SDM dan akademik.
Prestasi ini merupakan hasil kerjakeras seluruh Pimpinan UMS dan komponen civitas
akademika UMS lainnya. Akan tetapi capaian luar biasa itu tidak boleh menjadikan lengah
dan kendor, tantangan dan persaingan ke depan semakin berat dan keras, sehingga perlu
kerja keras dari seluruh civitas akademika UMS.
UMS sebagai salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang pendidikan
tinggi, pendirian dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan
tujuan Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya dalam menyiapkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang utama dan berkualitas, baik dari aspek spiritual (keislaman) maupun
aspek keilmuan (profesional). Pendek kata, Pesyarikatan Muhammadiyah berharap UMS
menjadi salah satu “candradimuka” pengkaderan yang menghasilkan kader persyarikatan
(SDM) yang militan dan berkualitas, SDM yang memiliki kopetensi yang tinggi di bidangnya
masing-masing sehingga mampu memenangkan persaingan global yang semakin ketat,
juga memiliki ghiroh yang kuat untuk berdakwah amar makruf nahi munkar di tengah
masyarakat. UMS harus bahu membahu dengan sesama AUM dan Persyarikatan untuk
mewujudkan misi dakwah dan pengkaderan itu.
Visi UMS adalah pada tahun 2029 UMS sebagai Pusat Pendidikan dan Pengembangan
IPTeKS yang Islami dan memberi arah perubahan. Untuk mewujudkan visi itu, UMS
memerlukan pimpinan yang mampu mengorganisir seluruh sumber daya (SDM Dosen
dan Karyawan dan finansial) dan mengarahkannya pada ikhtiar pencapaian visi dmaksud.
Pimpinan UMS merupakan pimpinan kolegial, saling bekerjasama mengisi kekurangan
dan menggabungkan keunggulan, sehingga menjadi mencapai kekuatan yang optimal.
Koordinasi Pimpinan UMS dengan BPH, Senat UMS, Pimpinan Unit dan fakultas/Prodi,
bahkan dengan organisasi kemahasiswaan perlu dilakukan dengan baik agar programprogram kerja bisa dijalankan dengan hasil maksimal.
Sebuah Perguruan Tinggi sebesar UMS, di zaman teknologi informasi, seharusnyalah
menggunakan teknologi informasi yang modern, baik untuk kepentingan pengelolaan
manajemen akademik, kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan, asset, dan pengelolaan
bidang lainnya, sehingga tidak saja membuat manajemen lebih efisien dan efektif, tapi juga
beriimplikasi pada pengalaman mahasiswa/alumni dalam pengembangan dan pemanfatan
teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis computer base yang selama
ini udah berjalan baik perlu diperkuat dan dikembangkan lagi.
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Di bidang mutu penyelenggaraan Prodi, sudah banyak prodi yang berakreditasi A, dan
harus mendorong prodi yang masih berakreditasi B dan C untuk mendapatkan akreditasi yang
lebih tinggi. Kerjasama dalam negeri dan internasional oleh universitas maupun Prodi terbukti
telah memberikan kontribusi kemajuan bagi UMS, sehingga perlu ditingkatkan, baik kuantitas
maupun kualitasnya. Dokumentasi/pengarsipan sebagai titik lemah penyelenggaraan
manajeman UMS dan Prodi perlu dicari terobosan yang lebih efektif. Kurikulum perlu selalu
diupdate untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kopetensi lulusan.
Di bidang SDM, perlu dikembangkan manajemen pengelolaan an pengembangan
SDM yang mencermati aspek keberlanjutan/kesinambungan SDM, hukum/HAM, dan
kemampuan keuangan.
Di bidang Kemahasiswaan, mahasiswa adalah subyek dan sekaligus obyek pembinaan
dan pengembangan kemahasiswaan. Prestasi baik yang sudah dicapai oleh ormawa dan
mahasiswa dalam berbagai kompetisi ilmiah dan minat bakat perlu dipertahankan dan
ditingkatkan dengan progam pendampingan yang lebih intensif.
Pembinaan ormawa dan mahasiswa memang merupakan pekerjaan berat, karena
pengurus ormawa dan mahasiswanya silih berganti. Pembinaan ormawa dan mahasiswa,
tidak saja memerlukan SDM, sarana dan prasarana yang memadai, tapi juga perhatian dan
bimbingan yang terus menerus.
ormawa adalah wadah resmi bagi mahasiwa untuk meningkatkan life skill (soft skill),
di sana mahasiswa akan terbina kemampuan life skill yang tidak didapat dalam bangku
kuliah. Persoalan besar yang dihadapi oleh Bidang Kemahasiswaan di semua perguruan
tinggi, di antaranya adalah rendahnya minat mahasiswa untuk ikut aktif dalam ormawa (di
bawah 15 %), mapun aktivitas yang diselenggarakan ormawa.
Kecenderungan mahasiswa menjadi “kupu” (kuliah-pulang), menjadikan sebagian
besar mahasiswa tidak mendapatkan “kue” lezatnya pengembangan softskill di ormawa.
Inilah yang harus terus diupayakan, bagaimana meningkatkan partisipasi mahasiswa
dalam ormawa maupun kegiatan ormawa. UMS dan ormawa perlu memperbanyak
pelatihan softskill dan entrerpreneur untuk mahasiswa sehingga memiliki kesiapan bekerja/
berwirausaha selepas lulus.
organisasi Ikatan Alumni UMS, baik di tingkat Universitas maupun fakultas perlu
diperkuat keorganisasian dan perannya, sehinga dapat memperkuat jejaring antara UMS
dengan alumni dan stake holder/pengguna alumni. Perlunya Ikatan Alumni UMS dan
Ikatan Alumni IMM UMS memiliki sekretariat tetap di UMS dan subsidi operasional sesuai
kemampuan UMS. UMS dan Ikatan Alumni perlu mengembangkan alumni career, job
fair, dan sejenisnya untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi alumni memperoleh
informasi dan jejaring lapangan pekerjaan.
Di bidang Al-Islam Kemhammadiyahan, kita saksikan bersama, betapa banyak
mahasiswa yang kurang paham tenang pilar-pilar Islam (Aqidah, Ibadah, Akhlak, dan
Muamalah), baik secara keilmuan maupun praktik ibadah, sesuai dengan manhaj
Muhammadiyah. Aktifitas sholat lima waktu (khususnya Dhuhur dan Ashar) di kampus
kurang semarak, tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang demikian banyak.
Belum lagi minimnya pemahaman dan partisipasi mahasiswa dalam gerakan dakwah
Muhammadiyah. Perlu strategi yang jitu, terstruktur, dan berkesinambungan untuk
mewujudkan kampus yang Islami dan berkemajuan, yang menghasilkan alumni yang tidak
saja memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya, tapi lebih dari itu memiliki akhlak yang
mulia/sholeh dan menjadi agen-agen dakwah Muhammadiyah amar makruf nahi munkar.
Surakarta, 21 november 2016
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MeMAjUKAN UMS, MeMAjUKAN MUHAMMADIYAH DAN
MeMAjUKAN BANgSA
Muhammad Da’i
md264@ums.ac.id
fakultas farmasi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pengalaman masuk dalam manajemen UMS sejak sebagai kepala lab, wakil Dekan,
Dekan dan Wakil Rektor yang juga dialami sebagian besar dosen di UMS, merupakan
pergulatan yang penuh dinamika. Kita memiliki tanggung jawab yang besar, terkadang
terasa melelahkan dan menimbulkan tekanan psikis sekaligus tantangan bagi kita untuk
membesarkan UMS. Cita-cita mewujudkan UMS sebagai pemberi arah perubahan pada
pendidikan dan pengembangan IPTeKS yang Islami menjadi tanggung jawab kolektif
civitas akademika UMS. Terwujudnya visi tersebut, pada giliran berikutnya akan menjadi
komponen penting untuk gerak Islam berkemajuan bersama PTM lain yang menjadi pilar
penting bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam konteks visi UMS dan kemajuan
persyarikatan, bangsa, dan negara Indonesia, UMS memiliki tugas mulia untuk menjadi hub
hibiridasasi kemajuan perdaban/ science dan tecnology dengan nilai-nilai Islam. Kemajuan
barat dan negara-negara asia timur (jepang, Korea, dan China), lebih berat pada kemajuan
bersifat materialistis dan melupakan konsep teologis. UMS dan Muhammadiyah merupakan
wahana yang tepat untuk menghasilkan generasi yang maju, cerdas, dan terampil serta
tetap memegang dan mengimplementasikan ajaran agama dalam makna yang substantif.
UMS mesti diupayakan untuk menghasilkan generasi yang sukses tetapi tetap beribadah
dengan baik, berbakti kepada orang tua, berakhlak dan mempunyai komitmen keumatan
yang tinggi. Tidak mementingkan sendiri tetapi mau memikirkan umat, bangsa dan negara.
Pada tataran praktis, UMS kedepan diarahkan untuk:
(a) Sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah maka UMS harus menjadi
salah satu penopang gerak persyarikatan dan memberikan warna baik dalam
bentuk pemikiran dakwah Muhammadiyah maupun dalam pengembangan AUM
Muhammadiyah. (a) UMS, dengan SDM yang dimiliki dapat menghasilkan pemikiranpemikiran tajdid Muhammadiyah, paham keagamaan Muhammadiyah sekaligus
mendesiminasikan kepada masyarakat. (b) Dalam pengembangan AUM, peran UMS
membantu AUM lain baik dalam pengembangan sistem maupun infrastruktur perlu
dijaga dan ditingkatkan. (c) Secara progresif, UMS dapat pula mengadopsi pola
cangkok pengembangan AUM. UMS sebagai bagian persyarikatan mengembangkan
amal usaha di daerah lain.
(b) Menghasilkan lulusan yang menjadi kader dan penopang kemajuan persyarikatan,
bangsa dan negara di massa yang akan datang. Secara praktis, strategi
tersebut dapat diwujudkan dengan: (1) Standardisasi kelas dan laboratorium
untuk menghasilkan pengalaman belajar yang modern dan maju bagi mahasiswa (2)
Mendorong kreativitas mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan sebagai sinergi
untuk memajukan universitas (3) Menempatkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
yang berpegang teguh pada nilai persyarikatan sebagai wadah kaderisasi angkatan
muda Muhammadiyah (4) Melaksanakan kurikulum yang terbuka, yang memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar banyak hal dari sumber belajar yang
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(c)

(d)

(e)

(f)

tepat (5) Mendorong pertumbuhan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dengan
target 10% lulusan berwirausaha, dikembangkan kompetensi dan pembiayaan murah
untuk kewirausaahan bagi lulusan baru UMS (6) Membangun lingkungan belajar yang
bersih, sehat, rapi dan mengakomodasi kebutuhan civitas akademika UMS.
Penambahan dan pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan yang
berbasis pada prinsip meritokrasi dan berorientasi pada kompetensi dan
kualitas: (1) SDM direkrut dengan didasarkan pada sistem yang kredibel, dengan
tetap mengutamakan kader persyarikatan dalam sistem rekrutmen. (2) Sebagai upaya
ikut memajukan persyarikatan maka dosen dan tenaga kependidikan perlu didorong
untuk lebih aktif dalam mengembangkan persyarikatan dengan keterlibatan yang
relevan dengan keahlian yang dimiliki serta mau ikut menggerakan persyarikatan
pada berbagai level dari jenjang Angkatan Muda Muhammadiyah dan persyarikatan
Muhammadiyah. (3) Sistem reward dan punishment perlu diberlakukan sesuai dengan
prinsip keadilan. (4) Dosen mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarkat
yang kompatible dengan tuntutan perkembangan masyarakat. luaran penelitian selain
jurnal dapat didokuskan untuk membantu memberikan solusi bagi problem masyarkat
termasuk industri menengah dan kecil. Penelitian berangkat dari problem riil yang
dihadapi masyarkakat. Guru Besar dan calon Guru Besar hendaknya diberikan amanah
untuk menjadi penanggung jawab pusat riset yang bertanggung jawab terhadap hasil
penelitian yang dilakukan.
Kerjasama riil dan mencerahkan pada level nasional maupun internasional,
kerjasama yang dilakukan oleh UMS hendaknya dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kemajuan UMS dan resource yang dimiliki. (1) Kerjasama internasional
diarahkan pada program double degree dan mendorong studdent mobility untuk
mengenalkan kemajuan bangsa lain kepada mahasiswa UMS (2) UMS memberikan
tawaran untuk kerjasama untuk mempelajari bidang keilmuan yang spesifik, budaya
Indonesia, Islam dan Muhammadiyah sehingga memberikan prespektif yang berbeda
tentang Islam kepada negara/ PT mitra (3) Kerjasama dalam negeri diarahkan pada
implemenetasi produk-produk ilmiah UMS yang dapat diterapkan oleh mitra.
Kemajuan universitas, berkorelasi langsung dengan teknologi informasi yang
dimiliki. Sebagai PT yang mengarah kepada modernisasi, IT UMS perlu dikembangkan
dengan memperhatikan kebutuhan internal mapun kebutuhan stakeholder. IT yang
dikembangkan UMS harus memiliki prinsip: (a) Mudah diakses, (b) Memberdayakan,
(c) dan bermanfaat. Prinsip memberdayakan, IT UMS kita kembangkan pada konteks
mencerdaskan dan melibatkan civitas akademika UMS, sehingga beban tidak tertumpu
pada unit IT. Civitas adademika merupakan sumber data, yang memberikan data
melalui sistem IT UMS yang mudah dan cepat. Prinsip bermanfaat ditekankan pada
manfaat internal dan stakeholder. UMS sebagai sumber data yang kaya, harus dapat
diakses untuk memberikan manfaat yang sebesar-besatnya bagi masyarakat.
Diserfikasi sumber pendanaan UMS selain dari dana pendidikan dari masyarakat
perlu diupayakan. Strategi yang dapat dikembangkan antara lain: (a) Memanfaatkan
sumber dana penelitian dari pemerintah dan non pemerintah, termasuk kerjasama
komersial dengan industri. (b) Mengembangkan unit bisnis di UMS menjadi lebih besar
dan dikelola secara profesional. Unit diarahkan untuk merambah sektor riil dengan
resiko kecil dan memberikan benefit yang besar kepada UMS.
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Program Studi Pendidikan Geografi
fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
1. Sebagai perguruan tinggi swasta muhammadiyah, UMS mepunyai 3 (tiga) karakteristik
yang secara intrinsik melekat padanya, yaitu keislaman dan kemuhammadiyahan,
akademik, dan korporasi.
2. Dalam konteks keislaman dan kemuhammadiyahan pengembangan UMS harus
berpijak dan berorientasi pada nilai-nilai, kultur, dan cita-cita muhammadiyah. Dengan
sumber daya yang dimiliki, UMS harus mampu mengakselerasi pengembangan
pemikiran, dakwah dan pergerakan Muhammadiyah. Beberapa terobosan seperti pola
klonasi Amal Usaha Muhammadiyah dan Pembinaan AUM secara berkelanjutan perlu
ditingkatkan. UMS juga perlu mengembangkan Pusat Kajian Islam dan Muhammadiyah
yang kredibel, terintegrasi dengan Program Magister dan Doktoral Studi Keislaman.
Selain itu, pembudayaan nilai-nilai kemuhammadiyahan dalam manajemen dan
kehidupan kampus perlu ditingkatkan untuk untuk mewujudkan budaya organisasi
(corporate culture) berbasis nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan.
3. Semua civitas UMS perlu didorong untuk aktif terlibat dalam pergumulan pemikiran
dan gerakan dakwah Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) harus
difasilitasi sebagai salah satu pilar utama pengkaderan Muhammadiyah. Selain itu
aktivis IMM juga perlu dipersiapkan sebagai calon pengemban amanah berbagai sektor
kepemimpinan publik. Dalam konteks inilah sekolah kebangsaan yang sudah mulai
dirintis dapat difungsikan sebagai sekolah calon pemimpin publik.
4. Pada level pimpinan perlu diadakan kuliah kemuhammadiyahan yang terstruktur
(semacam ideopolitor dan pengajian pimpinan) yang mengkaji nilai-nilai dan prinsipprinsip dasar Muhammadiyah dan berbagai isu-isu aktual yang terkait dengan
kepentingan bangsa. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses internalisasi nilainilai kemuhammadiyahan dalam pengembangan universitas sebagai bagian dari
pengembangan kultur organisasi, dan sekaligus sebagai wahana memahami dialektika
antara muhammadiyah dengan berbagai persoalan bangsa.
5. Sebagai institusi akademik pengembangan UMS diarahkan untuk menjadi Pusat
Pendidikan dan Pengembangan IPTeKS yang berkeunggulan dan transformatif.
Dalam proses pendidikan kualitas lulusan merupakan luaran terpenting yang harus
menjadi pusat perhatian. Mahasiswa sebagai pilar utama dalam proses pembelajaran
di PT harus memiliki pengalaman belajar yang bermakna (meaningfull) dalam konteks
pengembangan sikap (attitude), pengetahuan (knowledge), dan ketrampilan (skills).
Untuk itu selain proses pengajaran (instructional) yang berkualitas juga perlu ditunjang
dengan lingkungan belajar yang mampu mendorong lahirnya mahasiswa yang berdaya
saing tinggi, yakni memiliki akidah lurus, tangguh, memiliki komitmen keumatan yang
kuat, dan mudah beradaptasi dengan perubahan pengetahuan dan ketrampilan yang
relevan. oleh karena itu diperlukan: (a) lingkungan belajar yang tertib, rapi, bersih, dan
modern; ruang kelas yang mendorong suasana belajar yang menarik, dan laboratorium
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yang mampu mengakomodasi perkembangan keilmuan terkini; (b) pelibatan mahasiswa
dalam aktivitas yang membangkitkan semangat belajar dan menumbuhkan semangat
kepedulian terhadap umat melalui aktivitas konkret seperti pengabdian masyarakat dan
penelitian; (c) mengembangkan lingkungan kondusif yang memungkinkan mahasiswa
mengekspresikan gagasan melalui kegiatan organisasi, pengembangan diskusi-diskusi
yang memantik daya kritis dan membentuk pola pikir mahasiswa sesuai dengan nilainilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
Mahasiswa sebagai subyek belajar perlu mendapatkan dorongan untuk berprestasi dan
mengembangkan diri secara optimal. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai
berikut. Pertama, mahasiswa perlu mendapatkan fasilitasi pengembangakn kreativitas
akademik dan non akademik sehingga dapat lulus dengan prestasi akademik yang baik
dan memiliki pengalaman mengembangkan soft skills yang memadai. Mahasiswa yang
mampu menyumbangkan prestasi bagi UMS perlu mendapatkan penghargaan yang
memadahi. Kedua, penyerapan lulusan UMS dalam dunia kerja perlu ditingkatkan. Untuk
itu kerjasama dengan stakholders dan pengembangan bursa kerja perlu ditingkatkan.
Selain itu, pemberian pendidikan tambahan dan sertifikat keahlian yang direkognisi
oleh eksternal juga perlu dikembangkan. Ketiga, pembinaan kewirausahaan perlu
mendapatkan perhatian serius. Bidang ini sangat strategis untuk mengurangi resiko
tinggi dalam persaingan angkan kerja.
Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas UMS disamping
berorientasi pada pengembangan ilmu dan teknologi tingkat lanjut juga harus
berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, reputasi UMS
yang sudah relatif baik ditingkat nasional dan internasional harus terus ditingkatkan
secara berkelanjutan. Meningkatnya reputasi UMS akan meningkatkan kepercayaan
(trust) masyarakat luas terhadap lembaga yang merupakan unsur utama image building.
Akreditasi nasional, internasional, dan rekognisi lain dari pihak eksternal sepatutnya
menjadi motivasi UMS untuk berprestasi sebagai amanah Muhammadiyah. Dalam
konteks ini, pengembangan dan penguatan fakultas dan Program Studi harus menjadi
perhatian utama.
Sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) merupakan pilar utama
untuk pengembangan UMS. Untuk itu perlu dikembangkan strategi pengembangan SDM
yang baik. Pertama, merekrut dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan bersedia
berkomitmen untuk menjadi kader pergerakan Muhammadiyah. Rekrutmen harus
dilakukan dengan prinsip meritokrasi yang adil dan kredibel. Kedua, mengembangkan
sistem pengembangan sumber daya manusia yang mendorong dosen dan tenaga
kependidkan untuk berprestasi. Skema beasiswa dan berbargai bentuk reward dan
punishment harus diorientasikan mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk
berprestasi. Untuk itu pengembangkan potensi diri dosen dan tenaga kependidikan
yang optimal perlu difasilitasi dengan infrastruktur dan pendanaan yang memadai.
Pengembangan kelembagaan dan SDM yang berkualitas dapat diwujudkan secara
efektif melalui sistem tata kelola yang baik (good university governance), yakni sistem
pengelolaan yang jelas, terencana, terukur, partisipatif, transparan, dan inklusif.
Sistem tata kelola yang efisien dan efektif harus didukung oleh teknologi informasi
yang modern, terintegrasi, mudah, dan memberikan manfaat bagi pengembangan
institusi dan personal. UMS saat ini telah mengembangkan berbagai sistem IT untuk
pengelolaan akademik, SDM, penelitian dan PkM, aset dan kuangan. Sistem tersebut
belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan memberikan progres pekermabangan
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UMS real time, dan belum dapat memenuhi kebutuhan untuk kepentingan eksternal
seperti akreditasi dan pelaporan lainnya. Sistem yang terintegrasi dan dapat memenuhi
kebutuhan unit-unit UMS baik untuk kepentingan eksternal maupun internal sangat
penting untuk efisiensi dan transparansi tata kelola UMS.
10. UMS harus terbuka untuk kerjasama yang produktif baik dengan institusi dalam dan
luar negeri. Kerjasama yang memberikan lingkungan positif untuk pencapaian reputasi
insitusi dan dan pengembangan SDM UMS. Kerjasama dalam negeri UMS kedepan
diarahkan untuk: (a) Penguatan riset dan implementasi hasil riset, (b) peningkatan
serapan tenaga kerja lulusan UMS, (c) Membantu pengentasan isu-isu sosial, ekonomi
dan teknologi yang diperlukan oleh mitra. Untuk kerjasama luar negeri, difokuskan
pada: (a) Peningkatan kualitas mahasiswa UMS melalui program double degree, (b)
kerjasama riset dan publikasi. Mempertimbangkan kemajuan IPTeK, biaya dan bahasa
maka fokus kerjasama dilakukan dengan negara Asia Timur dan ASeAn.
11. UMS merupakan perguruan tinggi swasta. Karenanya pengembangan akademik harus
mempertimbangkan dinamika pasar (demand driven) dan keberlanjutan pembiayaan.
Saat ini pembiayaan UMS lebih kurang 95% berasal dari sumbangan masyarakat melalui
mahasiswa. Biaya pendidikan UMS, meskipun termasuk paling murah dibanding PTS
lain, dirasakan cukup tinggi oleh masyarakat yang secara tradisonal menyekolahkan
keluarganya ke UMS. opsi menaikkan biaya pendidikan sejajar dengan PTS besar
lainnya dirasakan kurang tepat, oleh karena itu UMS perlu mengembangkan sumber
pembiayaan selain dari sumbangan masyarakat. (a) UMS telah merintis usaha
melalui Koperasi/ PT AUM Bersinar, perlu ditingkatkan kapasitas bisnisnya, sehingga
dapat memberikan revenue yang signifikan kepada UMS. (b) Perlu dikaji pula untuk
menjalankan bisnis sektor riil yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. (c)
Untuk pengembangan tri dharma, perlu upaya pencarian sumber dana eksternal lain,
baik pemerintah maupun non pemerintah.
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Universitas Muhammadiyah Surakarta
A. Pendahuluan
Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai salah satu PTM yang berwacana
Keilmuan (Academic atmosphere) dan Keislaman (Islamic discourse), seharusnya
selalu berusaha melaksanakan dan mengembangkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, &
Kurikulum pada fase Renstra “Penguatan Reputasi nasional dan Internasional” ini
dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam (al-ruj’u ila al-Qur’an wa as-Sunnah,
menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagi sumber rujukan).
Teknologi modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas benua,
lintas negara, melalui media sosial, audio dan audio visual, serta teknologi komunikasi
lainnya. Persoalan muncul karena adanya perbedaan perspektif yang ekstrim dalam
memberikan kriteria nilai-nilai di mana alat ukur untuk menentukan baik-buruk bahkan
bahagia-sengsara seseorang antara lain adalah material capital. nilai-nilai Keislaman,
Kearifan lokal dan Identitas nasional (national identity) bisa terkikis oleh nilai-nilai
individualisme, materialisme, dan liberalisme. Maka orientasi pada dimensi illahiah
inilah yang diharapkan mampu membedakan Universitas Muhammadiyah Surakarta
dengan Perguruan Tinggi lainnya.
Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM adalah amal
usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktisaplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesenimabungan
Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah tajdid yang
melintasi zaman (Pedoman PTM 02/PeD/I.o/2012 Pasal 1).
B. Pimpinan yang Berkarakter
Pimpinan UMS seharusnya Memiliki aqidah yang lurus, integritas, loyalitas dan
komitmen terhadap ideologi Muhammadiyah. Idealnya pimpinan UMS meneladani
Akhlaqul Kharimah Rasulullah Muhammad SAW yang selalu mengedepankan
sifat-sifat berkharakter “Al-Amin” (Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah), Al-qawiyy”
(Compentency), Ahsanannas” (more loving and compassionate), Ajwadannas” (less
self oriented and more giving), “Asyja’annas” (courage).
Sistem pengelolaan institusi pt dalam visitasi akreditasi institusi perguruan tinggi
(aipt) mensyaratkan fungsi-fugsi Planning, Staffing, Leading, and Controlling, tanpa
mensyaratkan Coordinating. Hal ini mengacu pada teori Crosby: “Quality is conformance
to requirement”.Padahal kekhasan kepemimpinan dalam organisasi Muhammadiyah
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adalah kepemimpian yang collegial. Artinya fungsi koordinasi menjadi nilai Rantai
pengikat (Value of tie chain). Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur’an Surat Ali
Imran 103 dan Al Hujurat 13.
Management and leadership
Pimpinan UMS hendaknya faham “Management”. “Management is the art of getting
things done throught people” (Mary Parker Follet). “Management are practices that
combine art, craft, and science” (Mintzberg, 2004). Art encourages creativity, resulting
in “insights” and “vision.” Craft makes connections, building on tangible experiences.
And Science provides order, systematic analyses and assessment. Effective managing
requires some balanced combination of the three. By focusing on only science, the
conventional management distorts its practice. Mintzberg (2004) strongly insists that
we need to build the art and the craft back into management.
Pimpinan UMS hendaknya juga mempunyai jiwa “leadership”. “Leadership is the
capacity to translate vision into reality” (Warren G. Bennis). “The first responsibility
of a Leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is
a servant” (Max DuPree, CEO of Herman Miller, Inc). Manajemen yang Islami harus
mendasarkan management dan Leadership tersebut kepada al-Quran dan as-Sunnah
sebagai sumber rujukan agar semua program kerja yang dilaksanakan menjadi sarana
Al Birra, wa Taqwa, dan amal yang diridloi Allah SWT.
C. Outcome yg Berkualitas dan Berkah
Kualitas adalah agenda yang paling utama dan meningkatkan kualitas
merupakan tugas paling penting yang dihadapi institusi manapun. Kualitas adalah
tentang semangat dan kebanggaan (Peters dan Austin). Quality equals customer
satisfaction (Unterberger). Kita harus memuaskan keinginan masyarakat. Hal ini
tidaklah sederhana, dengarkan dan tanggapi pelanggan Anda, maka semua hal-hal
baik lainnya akan datang mengikuti, tetapi itu adalah awal yang sangat serius (Alex
Trotman). Rahasia kualitas berasal dari mendengarkan dan menanggapi keinginan dan
kebutuhan pelanggan yang simpatik, maka menurut juran, “Quality is fitness for use”
dan menurut feigenbaum: “Quality is full customer satisfaction”
Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf nahi Munkar dan
Tajdid, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah. Tajdid menggambarkan orientasi
dari kegiatan tarjih dan corak produk ketarjihan. Tajdid mempunyai dua arti: a. Dalam
bidang akidah dan ibadah, tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan
akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan Sunnah nabi saw. b.Dalam
bidang muamalat duniawiah, tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat
dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Oleh karena itu definisi-definisi di atas
jika tidak hati-hati bisa berseberangan dengan nilai-nilai Dakwah Amar Makruf nahi
Munkar dan Tajdid, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah.
D. lulusan yang Berkarakter
Untuk mewujudkan renstra UMS yg bereputasi nasional dan Internasional serta
Islami diperlukan sistem perekrutan, pembinaan, dan pengembangan kemahasiswaan
sebagai kader Peasyarikatan Muhammadiyah secara terintegrasi mensinergikan
hardskills dan softskills, sehingga dihasilkan lulusan-lulusan yang berkarakter.
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Recruitment mahasiswa baru juga perlu mempertimbangkan calon yang memiliki
prestasi akademik maupun non-akademik, terutama prestasi dalam bidang Tilawah,
Tahfidh, Fahmul, Syarhil, Qiraah sab’ah, Tarthil Qur’an dan Kaligrafi. Pembinaan
dan pengembangan kemahasiswaan dilaksanakan dengan menanamkan sikap
peduli lingkungan, mencintai olahraga, seni dan budaya yang Islami, serta Al-Islam
Kemuhammadiyahan melalui Masa Ta’aruf, Baitul Arqom, Darul Arqom, dan Mentroring.
Selain itu diadakan tutorial bahasa Inggris yang sangat diperlukan bagi mahasiswa
UMS untuk meningkatkan kompetensi bahasa dalam percaturan global.
Pimpinan UMS harus menyediakan dana meningkatkan prestasi mahasiswa, baik
dalam bidang akademik dan non-akademik, baik tingkat nasonal maupun internasional,
antara lain melaui Pelatihan dan pembimbingan PKM 5 Bidang dan PKM Karya Tulis
(Artikel Ilmiah dan Gagasan Tertulis), Review PKM 5 Bidang dan PKM Karya Tulis
(Artikel Ilmiah dan Gagasan Tertulis), Seleksi dan pembimbingan mahasiswa peserta
olimpiade nasional MIPA (on MIPA) dan mahasiswa berprestasi, Pelatihan penyusunan
artikel publikasi ilmiah, Pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat reguler
dan internasional conference, Partisipasi dalam kompetisi akademik, Skema Insentif
pembinaan bagi yang berprestasi (Bidang akademik). Demikian juga perlu peningkatan
fasilitas-fasilitas kantor ormawa, pembinaan UKM, Pemberian dana pembinaan UKM,
Pemberian kesempatan kompetisi UKM, Pendampingan Pengembangan UKM, dan
Skema Insentif bagi yang berprestasi.
Rencana Kerja perbidang diusulkan oleh masing-masing bidang melalui proses
pengambilan keputusan dalam rapat pimpinan, tercermin dalam Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja yang ditetapkan pertahun melalui sidang Senat, disetujui
oleh BPH,dan kemudian disyahkan oleh Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Semua
program kerja yang telah disyahkan oleh Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah tersebut
berlaku secara sustainable walaupun terjadi pergantian pimpinan.
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natangsa Surbakti
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fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

A. Ilustrasi Tentang visi Kepemimpinan
Sekelompok wisatawan nusantara baru datang dari Kalimantan. Berjumlah sebelas
orang, dengan menumpang pesawat komersial mendarat di Bandara Adisumarmo.
Hari telah sangat siang dan semua merasa lapar. Mereka sepakat untuk mencari
rumah makan terlebih dahulu, mengusir rasa lapar sekaligus mencoba cita rasa kuliner
tradisional lokal.
Dengan menumpang sebuah mikrobis carteran dan atas arahan driver, mereka
singgah di rumah makan Sego Wiwit, sebuah rumah makan khas jawa berlokasi
beberapa ratus meter ke timur dari Perempatan Colomadu. Kepala rombongan bergegas
menemui pengelola rumah makan, dan menjelaskan mereka ingin dilayani dengan
service terbaik, dalam tempo segera. “Berapa waktu yang diperlukan?” Pengelola
rumah makan menjawab, mereka dapat memberikan layanan paling memuaskan
dalam tempo dua jam. Kepala rombongan, mengeluh “terlalu lama”. “Kami ingin cari
tempat lain, rumah makan yang dapat memberi layanan lebih cepat.”
Rombongan melanjutkan perjalanan, kemudian mereka berhenti di rumah makan
Sunda, Ikan Bakar Cianjur di Manahan. Kepada pengelola rumah makan, kepala
rombongan menyampaikan bahwa mereka ingin dilayani dengan layanan istimewa dan
dalam waktu segera. “Berapa lama waktu diperlukan?”
Pengelola rumah makan, menjawab bahwa mereka siap memberikan layanan
paling prima, dalam waktu satu jam. Kepala rombongan, sambil menoleh kepada
teman-temannya, mengeluh: “Ah, satu jam terlalu lama. Tidak bisakah lebih cepat?”
Pengelola rumah makan menjawab lugas: “Wah tidak bisa pak. Satu jam itu waktu
paling singkat. Semua harus dipersiapkan sebaik mungkin, semua bahan harus fresh
dan diolah oleh juru masak yang sangat handal.“
Kepala rombongan, meminta driver membawa mereka ke rumah makan yang
lain. Driver mengarahkan kenderaan ke arah selatan melewati Hotel Sunan dan RS
Panti Waluyo. Di depan Markas Korem setelah Solo Square, mikrobis belok ke kiri
dan berhenti di halaman Rumah Makan Padang Sederhana. Kepala rombongan
bergegas turun, dan di pintu disambut dengan senyum ramah oleh pengelola. “Mari
pak, silahkan-silahkan.” Kepala rombongan menyampaikan, bahwa mereka berjumlah
sebelas orang, ingin dilayani makan dengan menu paling enak dan segera, bisakah?
“oh, bisa pak, bisa! Bapak dan ibu silahkan duduk. Kami layani sekarang juga.
Bapak dan ibu sudah kami tunggu sejak kemarin.”
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B. visi Kepemimpinan
Kader adalah anggota dari sebuah organisasi yang memahami dengan sangat
baik segala seluk beluk organisasi yang dilibatinya dengan sepenuh hati. Keterlibatan
sepenuh hati menjadikan kader merasa terpanggil untuk menguasai dengan baik
seluruh tugas, tanggung jawab dan kewajibannya sebagai generasi penerus organisasi.
Dalam posisi ini seorang kader senantiasa siap menerima estafeta kepemimpinan dan
menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi dengan
penuh amanah dan rasa tanggungjawab.
Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan ilmu sekaligus seni dalam mengelola
dan menjalankan organisasi dengan ideologi dan segala asset yang dimilikinya.
Kepemimpinan sebagai ilmu sekaligus seni, dapat dimaknai sebagai suatu keunggulan
yang harus dimiliki oleh seorang kader yang akan atau sedang menjalankan roda
organisasi. Keunggulan ini berupa kemampuan untuk membaca ayat-ayat Allah SWT,
baik ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat.
Seorang kader seyogyanya mampu membaca dan memahami ayat-ayat yang
tersurat di dalam Al Qur’an, serta ayat-ayat yang tersebar dalam fenomena alam dan
fenomena sosial, yang untuk sebagian sudah terumuskan sebagai ilmu pengetahuan
dan teknologi. Kendatipun kader atau pemimpin tidak harus menguasai secara teknis
semua bidang ilmu pengetahuan, namun seorang kader atau pemimpin haruslah
menyadari sungguh-sungguh bahwa ayat-ayat Allah itu bagaimanapun bentuknya
merupakan penyingkapan terhadap kebesaran, kemuliaan dan kehendak Allah SWT,
dan bahwa setiap kader atau pemimpin haruslah senantiasa berpegang teguh pada
komitmen untuk melakukan perbaikan di dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara dan menahan diri dari sikap dan perilaku yang mengarah pada terjadinya
kerusakan.
Kader atau pemimpin dengan kesanggupan membaca tanda-tanda zaman
demikian ini, dapat lahir dan tumbuh secara alamiah, karena kesadaran diri yang luar
biasa pada sejumlah kecil anggota. Kendati demikian, dalam sebuah organisasi yang
dikelola dengan baik, upaya penyiapan kader seyogyanya dilakukan secara massive,
terencana, dilaksanakan secara bertingkat dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk
menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan organisasi yang bersangkutan.
C. Manajemen Berbasis Teknologi Informasi
Sudah menjadi keniscayaan bahwa dengan ilmu pengetahuan (dan teknologi)
hidup menjadi lebih mudah, dengan seni hidup menjadi lebih indah dan dengan
agama hidup menjadi lebih bermakna. Institusi perguruan tinggi dalam bentuknya
sebagai universitas dan sejenisnya merupakan garda depan dalam penemuan dan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta kajian agama. Dalam
posisi demikian itu, tidak ada alasan bagi pimpinan institusi perguruan tinggi untuk
mengabaikan perlunya pemanfaatan produk-produk perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni dalam aktivitas manajemen segenap kegiatan dan assetnya.
Secara konseptual, pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas manajemen
organisasi perguruan tinggi, dimaksudkan untuk membuat semua pekerjaan atau
kegiatan menjadi mudah dan menyenangkan. Di dalam kenyataannya idealisme
demikian ini tidak serta merta terwujud ketika manajemen diselenggarakan berbasis
teknologi informasi. Penerapan manajemen berbasis teknologi informasi, oleh
karenanya harus dipersiapkan dengan cermat, dengan mempertimbangkan berbagai
faktor yang memberi pengaruh pada efektivitas dan efisiensi manajemen.
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Pemanfaatan dan penerapan manajemen berbasis teknologi informasi haruslah
dengan arif bijaksana mempertimbangkan faktor sumber daya manusia pelaksana
manajemen berbasis teknologi informasi itu. Semakin rumit manajemen berbasis
teknologi informasi, maka semakin sedikit pelaksana yang mampu mengakses, yang
berdampak pada kegagalan manajemen. Sebaliknya, semakin sederhana aktivitas
manajemen, semakin banyak pelaksana yang mampu mengakses, semakin banyak
kegiatan yang bisa dilaksanakan, semakin berhasillah fungsi manajemen.
D. jaringan Kerjasama
Keberlangsungan dan perkembangan organisasi, lebih-lebih institusi perguruan
tinggi seperti UMS, berkaitan erat dengan keterterimaannya di masyarakat dan
penerimaan lembaga-lembaga sejenis di dalam dan di luar negeri. Dalam skala nasional,
UMS harus menjalin kerjasama sebaik mungkin, yang pertama dan yang paling utama,
dengan semua perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sebagai sebuah
PTM yang dikaruniai Allah SWT keberuntungan berupa kemampuan mengembangkan
diri lebih maju daripada banyak PTM lain, UMS perlu lebih banyak memberikan
pembinaan kepada PTM lain, dalam berbagai bentuk kegiatan yang dimungkinkan.
Dalam kaitan ini, terdapat begitu banyak bidang dan bentuk kegiatan yang perlu dan
dapat dilakukan dalam wadah kerjasama yang akan memberikan manfaat besar bagi
PTM di seluruh tanah air.
Kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, perlu dlanjutkan bahkan
diperluas. Kendati demikian, penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan tinggi dan
lembaga lain di luar negeri, perlu seleksi yang ketat. Seleksi penentuan mitra kerjasama
perlu dilakukan dengan mempertimbangkan identitas keislaman dan keindonesiaan
perguruan tinggi Muhammadiyah seperti UMS. oleh karena itu, kerjasama yang bersifat
luas dengan perguruan tinggi keislaman di luar negeri, seperti di Malaysia, Brunei
Darussalam, Thailand, serta beberapa negara di Timur Tengah perlu dikembangkan.
Sementara itu, kerjasama dengan perguruan tinggi di berbagai negara barat dan
timur, perlu dilanjutkan dan dikembangkan khususnya untuk bidang ilmu tertentu yang
benar-benar dibutuhkan di UMS dan PTM pada umumnya. Perlu dilanjutkan pengiriman
tenaga dosen untuk studi lanjut di berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, keperawatan,
teknologi informasi, dan berbagai bidang ilmu berdekatan yang telah sangat maju di
berbagai negara barat dan timur (khususnya jepang dan Korea Selatan).*

Visi Misi Pengembangan UMS

41

42

Visi Misi Pengembangan UMS

vISI, MISI DAN ProgrAM KerjA
BAKAl CAloN reKTor
Sarjito
sar287@ums.ac.id
Program Studi Teknik Mesin
fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
A. Pendahuluan
Bismillahirrohmanirrohim, dengan memanjatkan do’a dan puji syukur kehadirat Allah
SWT. Dalam rangka pengembangan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
kedepan, sudah barang tentu tidak bisa dipisahkan dengan prestasi, keberhasilan
demi keberhasilan UMS yang telah dicapai dari awal berdirinya, oleh para pendahulu
dari generasi ke generasi hingga sekarang. Maka program yang berkesinambungan
(sustain) dengan senantiasa melakukan perbaikan menjadi prioritas. Pengelolaan
perguruan tinggi haruslah ditujukan untuk tujuan yang amat mulia agar para
lulusan bisa berdaya saing tinggi baik lokal maupun internasional, memiliki
IP tinggi, masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama sesuai dengan
kompetensinya sependek mungkin dan memperoleh gaji pertama yang tinggi.
Disamping itu lulusan perlu pembekalan soft skill dan penanaman jiwa leadership
yang yang kuat dan senantiasa ditanamkan nilai-nilai akhlakul karimah. Untuk itu
perlu di dibuat strategi agar semua keinginan ini dapat tercapai, dengan memadukan
dan mensinergikan semua sumberdaya yang ada, memfungsikan kembali tata pamong
secara proporsional dengan prinsip at-ta’aruf, atta’awun, tashammuh.
B. visi
Selaras dengan Visi yang telah dituangkan dalan Renstra UMS agar menjadi
Pusat Pendidikan Islam dan Pengembangan IPTeKS yang Islami dan memberi arah
perubahan. Maka dalam kaitan kepemipinan kedepan akan dikerahkan sekuat tenaga
dalam mensinergikan Visi Universitas dalam Visi fakultas, Prodi dan Unit-unit diseluruh
Universitas sehingga terjadi penyatuan langkah secara simultan.
C. Misi
Selaras dengan Misi sebagaimana telah dituangkan dalan Renstra UMS. Maka
kaitanyanya dengan arah kepemimpinan kedepan perlu benar-benar dikawal dan
didorong agar tercipta budaya ilmiah, melalui kajian sains, teknologi dan seni dengan
penuh keyakinan dalam segala kegiatan, semua bernilai Ibadah kepada Allah SWT.
Dengan Agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah dan dengan
seni hidup menjadi indah. Akhirnya UMS leading dalam mewujudkan masyarakat
utama.
D. Program Kerja
Untuk mencapai visi, misi dan tujuan diatas perlu dilakukan usaha-usaha sebagai
berikut:
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1. Perlunya penguatan/revitalisasi Strong Leadership dan komitmen yang kokoh
diseluruh penjuru pemegang tata pamong sejak Badan Pembina Harian (BPH)
sebagai representasi Persyarikatan Muhammadiyah. Pemberdayaan fungsi
Senat Universitas, Senat fakultas, Rektor dan wakil rektor, Dekan, KaProdi dan
sekprodi serta kepala laboratorium dan juga dukungan dari Unit-unit dilingkungan
Universitas. Kemudian, Strong leadership juga harus di address untuk para dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan penuh sikap keteladanan, tanpa
terjebak dalam politik-politik praktis.
2. Perlunya lebih menguatakan Internal Manajemen dengan memperhatikan
kinerja yang smart demi kepuasan stakeholder baik internal maupun external.
lembaga penjaminan Mutu adalah mutlak sebagai navigator. Penguatan ini perlu
lebih ditekankan melalui pengembangan manajemen informasi dengan transaksi
elektronik kearah paperless yang environmentally friendly mulai a). Penanganan
mahasiswa masuk hingga lulus harus lebih diperbaiki sistim yang terintegrasi
secara elektronik yang mampu menghasilkan database yang akurat dan real time
sehingga bisa memudahkan dalam penanganan dan pengamanannya, dengan
demikian akan sangat membantu didalam pengambilan keputusan yang cepat
dan akurat, b). Monitoring proses belajar mengajar yang lebih bertanggungjawab
ditambah dukungan e-learning c). Penguatan sistim manajemen asset secara
elektronik yang real time, c). Pengembangan system cash manajemen keuangan
dengan mendorong mitra bank yang handal, d). Peningkatan utilitas ruang dengan
melakukan rasionalisasi kelas, e). Pemenuhan ruang sebagaimana Permendikbud
no. 95 tahun 2014, 0.5 m2 (nol koma lima/mhs) dan 4 m2/dosen minimal untuk
Ruang dosen, f). Kecukupan sarana laboratorium sesuai kurikulum, g). Penguatan
pembinaan kemahasiswaan dengan Ruang ormawa dan public space sarana
olahraga untuk mahasiswa dan pegawai, h). Kantin terpadu yang sehat, i). Program
ketertiban, keamanan dan kebersihan kampus yang mencukupi, j). kepesertaan
dalam standarisasi nasional bekerjasama dengan Badan Standarisasi nasional
(BSn), Badan kreditasi nasional dan Internasional k). Green environment l). Sarana
pedestrian dan taman dalam kampus yang humanis l). Kecukupan parkir kendaraan
dan penyediaan sepeda dalam kampus. m). Perpustakaan yang memadai dengan
200 koleksi buku/prodi ditambah akses 1 jurnal/prodi, n). normalisasi kali dekat
kampus dan perluasan jembatan, gorong-gorong dan selokan bekerjasama
dengan PeMDeS dan PeMDA, o). Pemenuhan rumah sakit untuk Ilmu kesehatan,
p). Yang tidak boleh ditinggalkan juga tentang kesejahteraan pegawai melalui
beberapa skema. Dan q). Impian untuk memiliki gedung yang mampu menampung
wisudawan dan orang tua wisudawan adalah mimpi yang perlu diwujudkan dalam
satu sampai dua periode kedepan.
3. Perlunya peningkatan Efisiency and Produktifity kerja disemua lini, beberapa
consent harus di address adalah a). jumlah ruang bisa optimal dimanfaatkan, b).
Apakah pembelajaran sudah terlaksana secara baik sesuai dengan jadual yan
dibuat, c). Adakah kepedulian KaProdi dan dosen terhadap kelas kosong kuliah,
d). Apakah target materi pembelajaran dicapai sesuai satuan pelajaran (SP)/RMP,
e). Apakah Alat lab sudah optimal untuk keuntungan mahasiswa riset, f). Apakah
tingkat kunjungan perpustakaan tinggi, dan bagaimana meningkatkan jika belum
maksimal, g). Apakah presensi dosen karyawan dan mahasiswa cukup efektip
untuk meningkatkan kualiatas kerja h). Apakah praktikum bermakna ataukah
sekedar menggugurkan kewajiban, i) juga apakah ruang-ruang struktural benarbenar diduduki terus, untuk berpikir bagaimana lambaga ini bisa berkemajuan.
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4. Perlunya peningkatan kualitas Academic Atmosphere mahasiswa dan dosen,
baik melalui lPPM maupun pembelajaran; a). berapakah jumlah mahasiswa
bersama dosen berdiskusi akademik dan atau riset bersama di laboratorium b).
Berapa banyak paper dipublikasi dosen persemester/tahun, dengan melibatkan
mahasiswa dalam jurnal, conference nasional/internasional dlsb. c). dan juga
tingkat baca mahasiswa di perpustakaan.
5. Senantiasa updated kurikulum untuk peningkatan Relevancy, pembelajaran
agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Relevansi pembelajaran juga dituntut
adanya kualifikasi Dosen. Target jumlah Dosen study lanjut S2, S3. Non degree
training dosen dan tenaga kependidikan. Dan tidak kalah penting bahwa kurikulum
perlu selaras dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKnI) juga The Asean Qualifications Reference Framework (AQRF), agar lulusan
mampu saing di Masyarakat ekonomi Asean (MeA) bahkan lebih.
6. Sustainability: Semua point diatas perlu dijaga keberlangsungannya, bahwa
semua hasil capaian program yang telah dilaksanakan perlu untuk dipertahankan
terutama yang baik dan relevance, dengan mengurangi yg sudah tidak relevance.
Sikap respek terhadap senior/sesepuh dan memberdayakan kepada yang muda
adalah bagian untuk menjaga sustainability.
7. Sebagai penyelenggara pendidikan Amal usaha Muhammadiyah (AUM), amanat
untuk malakukan misi pengkaderan generasi mendatang harus dilakukan dengan
mencukupi keperluan dasar yang dibutuhkan, satu hal yang dipandang penting
adalah pemikiran penyelenggaraan kuliah kerja nyata (KKn), dengan prinsipprinsip hemat, efektip dan efisien, tanpa terjebak pada hedonisme yang saat ini
sudah menjangkiti kita. KKn dipandang cukup efektip agar Dakwah amar ma’ruf
nahi munkar Al-Islam ke kemuhammadiyahan ini secara massive melekat dihati
masyarakat paling ujung.
8. Untuk mensejajarkan UMS dengan perguruan tinggi Dunia perlu dan harus terus
dilakukan program Internasionalisasi kampus sebagaimana telah dilakukan
selama ini: Kepesertaan akreditasi Internasional, aware dengan lembaga survey,
Collaborasi riset, post doctoral, student exchange, International conference,
International publikasi, program credit transfer, double degree yang bisa
menghantarkan lulusan mampu saing/marketable baik local maupun Internasional
dengan senantiasa meningkatkatkan communication skills, sangat perlu dilakukan.
e. Penutup
Visi Misi program kerja 2017-2021 ini sesungguhnya merupakan harapan besar
saya selaku bakal calon rektor untuk berpartisipasi dalam mendarma bhaktikan
pada UMS yang kita cintai dan sekaligus sebagai wujud rasa tanggungjawab untuk
membangun sistim pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang
sesuai dengan harapan persyarikatan dan pemerintah juga masyarakat. Sebagian
hasil telaah dari berbagai fenomena dan problem empirik yang terjadi maka harapan
yang tak terhingga adalah semoga apa yang ditulis dalam program ini bisa bermanfaat,
karena karya empirik ini sesungguhnya tidak lain sebagai komitmen maupun amanah
untuk melakukan tugas mulia dalam rangka upaya menjadikan UMS sebagai institusi
modern yang mampu memunculkan standard mutu yang tinggi. namun harus disadari
bahwa kekuatan yang paling ampuh untuk melakukan semua ini tentu membutuhkan
dukungan dari berbagai pihak baik lingkungan internal universitas maupun ekternal
pemerintah, persyarikatan maupun masyarakat.
Visi Misi Pengembangan UMS
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vISI CAloN reKTor UMS 2017 – 2021
Sofyan Anif
sa163@ums.ac.id
Program Studi Pendidikan Biologi
fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pernyataan visi UMS yaitu pada tahun 2029 Universitas Muhammadiyah Surakarta
menjadi pusat pendidikan pengembangan IPTeKS yang Islami dan memberi perubahan,
perlu dijabarkan dalam berbagai kebijakan pengelolaan perguruan tinggi yang komprehensif
dan terintegratif. Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan student body 29.655
mahasiswa aktif, 59 Program Studi, dan lebih dari 1000 SDM baik pendidik maupun tenaga
kependidikan merupakan asset yang cukup besar sehingga perlu dikelola secara modern dan
profesional. Secara professional, artinya sesuai dengan tata kelola pengelolaan perguruan
tinggi yang benar dan modern artinya pengelolaan perguruan tinggi harus berbasis IT.
Secara umum, capaian kinerja UMS selama ini telah mengarah pada dua hal di atas,
namun perlu ada peningkatan dan pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan semua
asset yang dimiliki dalam rangka menuju “World University”. Hal tersebut didasarkan
pada dua hal: (1) UMS sebagai salah satu PTM besar yang diharapkan menjadi best
practice bagi PTM lainnya, dan (2) merespon perkembangan global yang sarat dengan
perubahan-perubahan nilai baik yang menyangkut nilai tata kehidupan agama, masyarakat
serta berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pengelolaan UMS kedepan secara
professional dan modern tersebut diharapkan akan menghasilkan lulusan yang memiliki
daya saing global dengan kecerdasan spiritual yang mantap yang dijiwai nilai-nilai keIslaman dan Kemuhammadiyahan.
Berdasarkan pandangan visi tersebut, maka UMS kedepan harus lebih menfokuskan
pada tiga hal yaitu: (1) Kepemimpinan yang eligible, (2) Manajemen modern, dan (3)
Membangun kerjasama dalam dan luar negeri.
A. visi Kepemimpinan
Secara umum, kepemimpinan eligible harus didukung oleh tiga cirri sifat
kepemimpinan yang holistik dan muncul secara bersama-sama dalam sebuah
karakter leadership yaitu kepemimpinan organisasi , kepemimpinan operasional, dan
kepemimpinan publik.
1. Kepemimpinan organisasi, artinya seorang pemimpin harus mampu memahami
struktur tata pamong yang berorientasi pada capaian good government, sehingga
dalam pelaksanaannya semua komponen dalam struktur tata pamong harus
berbasis tupoksi, dan mandat khusus. Untuk itu perlu ada program kerja (1) yang
mengarah pada meningkatkan fungsi lembaga/unit (lPIK, ljM, BPSDM/HRD),
Humas dan kerjasama,IT, dan lPDB, dan (2) meningkatkan fungsi dan peranan
Senat dan BPH UMS
2. Kepemimpinan operasional, artinya seorang pemimpin harus mampu mengarahkan
dan mempengaruhi perilaku semua pimpinan dan civitas akademika untuk mematuhi
norma, etika, nilai , dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu
membuat keputusan yang cepat dan tepat. Dengan demikian, seorang pemimpin
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harus mampu bekerja berdasarakan standar mutu .dan berbasis SoP. Maka perlu
adanya program peningkatan dan pengembangan standar mutu dan SoP untuk
unit atau bidang tertentu yang selama ini belum tergarap
3. Kepemimpinan Publik, artinya seorang pemimpin keberadaannya tidak hanya
dirasakan secara internal UMS tetapi juga harus mampu mewarnai kehidupan
masyarakat baik secara kelembagaan maupun personal. Disamping itu,
kepemimpinan publik diartikan juga sebagai kemampuan pemimpin untuk
melakukan kaderisasi secara internal yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin
persyarikatan dan pemimpin bangsa. oleh karena itu perlu adanya program:
(1) yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat yang secara langsung
memberikan arah perubahan (sesuai dengan visi misi UMS). Program-program
tersebut meliputi: membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik internal
maupun eksternal persyarikatan melalui penerapan hasil-hasil penelitian, menjadi
leader dalam berbagai events dan melakukan pergerakan amar ma’ruf nahi
mungkar, (2) program yang mengarah pada terwujudnya UMS sebagai pusat atau
laboratorium perkaderan Muhammadiyah, yang lulusannya memiliki kemampuan
dan siap untuk menjadi pemimpin persyarikatan maupun pemimpin bangsa.
B. visi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi
Di UMS telah memiliki 25 sistem IT yang telah dikembangkan oleh Tim UMS baik
dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan sarpras, namun belum terintegrasi dalam
satu data base. oleh karena itu perlu program:
1. Melakukan pengembangan sistem IT yang belum tergarap berdasarkan skala
prioritas sesuai dengan perencanaan, misalnya sistem kemahasiswaaan, sistem
karir, sistem pansiun, sistem kerjasama, dll
2. Melakukan integrasi sistem yang ada secara terpadu dalam satu data base dengan
sistem pengamanan berlapis
3. Agar akses kecepatan dan cakupan internet lebih luas maka akan dilakukan
penambahan bandwidth
C. visi Kerjasama dalam dan luar negeri
Secara kuantitas, UMS telah menjalin kerjasama cukup banyak, baik dalam
maupun luar negeri namun secara kualitas masih perlu ditingkan dan dikembangkan.
oleh karena itu, akan dilakukan beberapa program berikut ini:
1. Kerjasama luar negeri
a. Melanjutkan kerjasama yang telah dirintis sebelumnya (double degree dengan
Kingston UK, Derby University UK, Charles Darwin University Australia, Korea
Kyung Dong),
b. Program internasional yang meliputi kelas internasional, beasiswa internasional).
Ini perlu dikembangkan dengan beberapa negara lain yang potensial (misalnya
negara Timur Tengah, Amerika, dan sebagainya)
c. Pengembangan cakupan, misalnya Joind research, staff exchange, student
exchange, joind-publication, international program on internship-learning
(magang pembelajaran), KKn (international Social internship), dan lain-lain
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2. Pengembangan kerjasama dalam negeri
a. Kerjasama persyarikatan
b. Kerjasama dengan Industri strategis dalam rangkan implementasi hasil-hasil
research
c. Dalam konteks otonomi daerah, perlu menggalakkan dan meningkatkan
kerjasama dengan pemerintah daerah, propinsi dan pusat (kementrerian)
dalam berbagai isu srtategis

Surakarta, 21 november 2016
Dr. Sofyan Anif, M.Si
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BerSAMA UMS MerAIH CITA-CITA MeNjADI
PUSAT PeNDIDIKAN DAN PeNgeMBANgAN IPTeKS
YANg ISlAMI DAN MeMBerI ArAH PerUBAHAN (MAP)
Sri Sunarjono
ss238@ums.ac.id
Program Studi Teknik Sipil
fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
“Artikel ini dibuat untuk memenuhi syarat sebagai bakal calon rektor/ wakil rektor 20172021”
Abstrak. UMS didirikan untuk tujuan dakwah Islam melalui pendidikan. Tujuan ini yang
harus dijadikan dasar segala bentuk pengembangan dan penguatan institusi kampus UMS.
Sebagai PTS terbaik di Indonesia maka capital pengembangan institusi harus kuat dan
tidak terpengaruh oleh fluktuasi SPP mahasiswa. Capital utama yang harus diperhatikan
adalah keunggulan AIK dan kekuatan keuangan. Sedangkan target yang dibidik adalah
bidang pendidikan, penelitian, dan MAP melalui pengabdian kepada masyarakat.
A. lATAr BelAKANg
Kondisi eksisting yang perlu diperhatikan adalah (1) AIK belum menjadi keunggulan,
(2) kekuatan keuangan masih bertumpu pada SPP mahasiswa, (3) kegiatan riset masih
marginal dan belum menjadi ruh bidang pendidikan, (4) belum ada roadmap untuk
focus menjadi trend setter baik skala nasional maupun internasional.
B. ProgrAM UNggUlAN
Program unggulan yang dipaparkan berikut adalah usaha dalam rangka
mengantarkan UMS menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ipteks yang islami
dan memberi arah perubahan (MAP) sesuai visi misi UMS yang tampak pada Gambar
1.. Program yang diusulkan dimaksudkan untuk periode hingga 2029 yang mana UMS
telah mendeklarasikan diri sebagai motor perubahan. Untuk program hingga tahun
2021 disesuaikan dengan tahap roadmap yang telah ditetapkan (Gambar 1).

Gambar 1. Visi Misi UMS dan Roadmap Pencapaiannya
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C. UMS Menjadi Kampus Pusat Unggulan AIK
Program ini harus menjadi program utama sebagai konsekuensi tujuan pendirian
UMS dalam rangka dakwah Islam melalui bidang pendidikan. UMS harus didesain
menjadi pusat rujukan ipteks dan model integrasi ilmu agama dan ipteks dengan inovasi
dan kreatifitas implementasinya. Secara fisik UMS juga harus tampak kental menjadi
kampus islam dengan sentuhan kemuhammadiyah yang energik.
1. Memiliki museum Muhammadiyah dan perpustakaan terbesar
2. Memiliki model integrasi AIK dalam proses pendidikan yang terimplementasi secara
efektif
3. fisik kampus bercirikan AIK yang massif: islami, indah, bersih, sustainable, green,
bebas rokok
4. Pengembangan kampus good governance university
D. Peningkatan kekuatan keuangan tidak bertumpu SPP mahasiswa
1. Pengembangan bidang usaha berbasis kekuatan SDM sesuai kompetensi yang
dimiliki
2. Pengembangan jaringan kerjasama dalam negeri dan luar negeri
e. Akselerasi bidang riset
PT kedepan yang unggul adalah PT yang saat ini mempersiapkan diri unggul
bidang risetnya. PT yang hanya sibuk dan terkuras energinya hanya untuk mengurusi
bidang pembelajaran maka cepat atau lambat akan tenggelam dan runtuh. Perlu ada
revolusi perubahan.
1. Penguatan budaya riset
2. Pengembangan model pembelajaran berbasis riset
3. Penguatan organisasi riset
4. Penguatan grup riset/ pusat studi/ institute riset
5. Pengembangan jaringan kerjasama riset Dn dan ln
F.

Focus menjadi trend setter dalam rangka memberi arah perubahan
Memberi arah perubahan (MAP) merupakan kesadaran UMS untuk memberi
kontribusi aktif kepada masyarakat dan Pemerintah. Perubahan yang dimaksud
adalah kearah pembentukan masyarakat utama, yaitu suatu komunitas dengan
tatanan berdasarkan syariat agama. Dua syarat untuk dapat menjalankan visi tersebut
adalah (1) leadership, dan (2) keunggulan. Visi MAP dapat dijalankan melalui kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
1. Perumusan roadmap agar UMS menjadi trend setter
2. Penguatan tata kelola menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ipteks
3. leadership SDM UMS
4. Keunggulan program hilirisasi produk riset
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PeNgUATAN ProDI UNTUK MeWUjUDKAN vISI
DAN MeNgHASIlKAN lUlUSAN
BerKUAlIFIKASI gloBAl
Supriyono
sup166@ums.ac.id
Program Studi Teknik Mesin
fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pemberlakuan Masyarakat ekonomi ASeAn (MeA) yang memandang ASeAnsebagai
pasar tunggal dan basis produksi ditandai denganliberalisasi ekonomidi antara negara
ASeAn terhadap 5 hal, yaitu : aliran barang, jasa, investasi, modal, danskilledlabour. Dari 5
hal itu terdapat 2 hal yang berpengaruh pada dunia pendidikan tinggi (PT), yaitu aliran jasa
dan skilled labour. Dua hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi PT di kawasan
ASeAn. Peluang karena jangkauan pelayanan dan pasar kerja lulusan menjadi lebih luas,
tantangan karena persaingan semakin ketat.
Dalam hal aliran jasa, kesepakatan liberalisasi dituangkan dalam ASeAn Framework
Agreements on Services (AFAS) kemudian standar dan kualifikasinya diatur dalam Mutual
Recognation Arrangements (MRA). Dalam MRA terdapat 8 bidang jasa yang menjadi
kesepakatan untuk dibebaskan yaitu bidang rekayasa, keperawatan, arsitektur, praktek
dokter gigi, praktek kedokteran, survey, dan pariwisata profesional.
Terkait dengan bidang jasa, maka akan diikuti oleh aliran tenaga (skilledlabour) untuk
mengisinya. Sehingga terdapat 8 profesi yang akan bersaing dalam MeA, yaitu Insinyur,
Arsitek, Tenaga Pariwisata, Akuntan, Dokter Gigi, Dokter, Tenaga Survei dan Perawat. Untuk
memfasilitasi aliran skilledlabour maka dibuat the ASEAN Agreement on the Movement of
Natural Persons dan the ASEAN Qualification Reference Framework (AQRf).
Gambaran ini seharusnya menginspirasi PT di Indonesia untuk segera berbenah
sehingga mampu memberikan pelayanan dan menghasilkan lulusan sesuai standar dan
qualifikasi yang disyaratkan MEA.
Inti bisnis PT adalah fungsi pendidikan, dimana proses bisnis di dalamnya dapat
digambarkan sebagai berikut :
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Menurut Prasetyo, bahwa proses belajar mengajar adalah proses yang paling penting
di antara proses bisnis yang ada. Proses belajar mengajar dilakukan di tingkat program
studi (prodi), sehingga penguatan prodi adalah suatu keniscayaan. Belajar dari pengalaman
beberapa hibah besar yang diluncurkanDikti kepada PT seperti TPSDP, QUe, DUe, DUelike dll, pelaksanaannya selalu di tingkat prodi untuk meningkatkan prodi selanjutnya
meningkatkan kulaitas lulusan.
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam rentang tahun 2002 sampai 2008
menerima dan melaksanakan hibah TPSDP dari Dikti untuk 4 prodi dan 1 supportingunit.
Dampak dari hibah ini sangat besar untuk kemajuan prodi dan pengaruhnya dapat
dirasakan ditingkat universitas sekarang. Belajar dari hibah TPSDP ini semestinya bisa
menjadi contoh yang baik(bestpractice) bagi UMS dalam penguatan prodi.
Penguatan prodi adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) prodi, proses
belajar mengajar (PBM) prodi, dukungan keuangan, tata pamong prodi, sistem
penjaminan mutu (SPM) prodi, penelitian pengabdian kepada masyarakat (PPKM),
dan internasionalisasi prodi. Secara lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. SDM prodi terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
a. Dosen. Menurut Permendikbud no. 49 tahun 2014 kualitas dosen dinyatakan
oleh kualifikasi akademik (jenjang pendidikan terendah) dan kompetensi pendidik
(sertifikat pendidik). Sesuai borang akreditasi BAN-PT, dapat ditambahkan pula
bahwa kualitas dosen juga ditentukan oleh jabatan fungsional dosen. Disamping
kualitas, sangat perlu memperhatikan kuantitas yang diukur dari rasio antara dosen
dan mahasiswa. Menurut aturan yang ada, rasio yang ideal adalah 1:20 untuk IPA
dan 1:30 untuk IPS. Namun PT swasta memandang itu sebagai beban, untuk itu
perlu ada kajian mendalam tentang tentang hal ini. Sebagai suatu gagasan perlu
ada pemodelan matematika tentang jumlah dosen dari waktu ke waktu sebagai
fungsi berbagai faktor tidak hanya jumlah mahasiswa tetapi juga melibatkan faktor
lain seperti beban kerja, usia, karakteristik kelas, dll.
b. Tenaga kependidikan.Menurut Permendikbud No. 49 tahun2014 kualifikasi
tenaga kependidikan sesuai tugas pokok dan fungsi minimal lulusan diploma-3,
kecuali administrasi bisa lulusan SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang
memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai keahlian
khusus yang dipersyaratkan. Tentang kuantitas tenaga kependidikan diperlukan
kajian mendalam.
2. PBM. Perbaikan PBM dilakukan dengan perbaikan kurikulum dan perbaikan fasilitas
yang mendukung PBM, seperti ruang dengan segala sarana pendukung, laboratorium,
dan perpustakaan.
a. Perbaikan kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan harus berbasis pada KKNI
dan AQrF. Hal ini menjadi suatu keharusan dalam rangka menjadikan lulusan PT
mempunyai kesamaan kualifikasi dan kompetensi dalam MEA. Kedua kerangka
kualifikasi ini memfasiltasi aliran bebas jasa dalam MEA melalui pengakuan
kualifikasi tenaga profesional sebagai pelaku jasa.
b. Kebutuhan ruang. Sesuai draft pengganti Permendikbud no. 95 tahun 2014, ruang
kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2 per mahasiswa, ruang dosen tetap paling
sedikit 4 (empat) m2 per orang, ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus)
m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan
jumlah mahasiswa, ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau
penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi.
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c.

Perpustakaan. Sesuai draft pengganti Permendikbud no. 95 tahun 2014, buku
paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang
keilmuan pada program studi. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu)
jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi.
d. laboratorium. Macam dan peralatan laboratorium disesuaikan dengan kurikulum
dan kompetensi yang dikembang disamping untuk mendukung kebutuhan riset
prodi.
e. e-learning. Istilah ini dapat diartikan usaha untuk membuat transformasi proses
belajar mengajar yang ada di sekolah atau kampus ke dalam bentuk digital yang
dijembatani oleh teknologi internet. Dalam teknologi e-learning, semua proses
belajar mengajar yang biasa didapatkan di dalam sebuah kelas dilakukan secara
live namun virtual.
3. Dukungan Keuangan. Dukungan keuangan diperlukan untuk pembiayaan
operasional dan invetasi.Permendikbud no. 49 Tahun 2014 Tentang Sn Dikti: PT wajib
mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan
pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.Komponen pembiayaan
lain di luar SPP, antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan atau keahlian, dana alumni,
dan kerjasama.
4. Tata pamong. Prodi adalah unit penyelenggara pendidikan tinggi sesuai kurikulumyang
berciri sesuai cabang ilmu tertentu. Tata pamong prodi berkenaan dengan nilai prodi,
struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola
otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antar satuan dalam prodi,
termasuk hubungan dengan komunitas luar. Tata pamong yang efektif terjadi jika
prodi menjalankan aktivitasnya menerapkan 5 prinsip tata pamong, yaitu credible,
transparant, akuntable, bertanggungjawab dan adil. Tata pamong harus didukung
dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, tegaknya etika
dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, tegaknya sistem penghargaan dan
sangsi, serta tegaknya pedoman dan prosedur pelayanan.
5. SPM. Permendikbud no. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPM internal (SPMI) dan SPM eksternal (SPMe).
SPMI dilaksanakan oleh PT, sementara itu SPMe dilaksanakan oleh BAn-PT atau
lembaga Akreditasi Mandiri (lAM). lAM menjadi sangat startegis ketika lAM itu sudah
mendapatkan pengakuan internasional. jika ssuatu Prodi sudah mendapatkan sattus
akreditasi dari lAM yang sudah bereputasi maka lulusan prodi yang bersangkutan
akan diakui oleh dunia luar.
6. PPKM. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan PT untuk melaksanakan
Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.Ketersediaan sumber daya PPKM merupakan ukuran
penting sebagai modal dasar untuk melaksanakan PPKM yang bermutu. Sumber daya
penelitian yang diperlukan meliputi sumber daya manusia, kelembagaandan fasilitas
penunjang, dan pendanaan.
7. Internasionalisasi prodi. MeA disamping liberalisasi ekonomi bermakna juga
internasionalisasi. Internasionalisasi perguruan tinggi diartikan sebagai sebuah proses
di perguruan tinggi yang mengintegrasikan komponen internasional ke dalam tujuan,
fungsi atau penyampaian pendidikan. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum dan
inovasinya; pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan dan perluasan program
studi; pemanfaatan bantuan teknologi untuk pembelajaran, pelatihan budaya, pendidikan
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untuk mahasiswa internasional; dan penelitian/publikasi bersama. Internasionalisasi
juga dimaknai sebagai upaya untuk menyiapkan mahasiswa local go global, menjadi
global citizen yang kompetitif dan membanggakan bangsanya. Di sisi lain, lembaga
pemeringkatan internasional sudah memasukan parameter internasionalisasi
perguruantinggi dalam pemeringkatannya, Sebagai contoh adalah QS University
Ranking telah memasukan beberapa indicator terkait dengan internasionalisasi sebuah
perguruan tinggi. Indikator itu adalah jumlah mahasiswa internasional, jumlah pengajar
internasional, jumlah mahasiswa pertukaran keluar, dan jumlah mahasiswa pertukaran
masuk.
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vISI DAN MISI
UNIverSITAS MUHAMMADIYAH SUrAKArTA
Syamsudin
sya190@ums.ac.id
Program Studi Manajemen
fakultas ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
A. visi:
Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai pusat pendidikan dan pengembangan
ipteks yang unggul di tingkat internasional berlandaskan nilai-nilai Islam dan
Muhammadiyah.
B. Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berlandaskan nilainilai Islam serta memberi arah perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat
utama.
2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan umat.
C. Tujuan
1. Mewujudkan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai universitas yang
unggul di bidang ipteks serta bereputasi internasional.
2. Menciptakan iklim akademik yang mendorong semua civitas akademika UMS
mengembangkan kemampuan diri secara optimal dan ditopang oleh nilai-nilai
Islam dan Muhammadiyah.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan moralitas yang
islami dalam konteks kehidupan individual maupun social.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik sebagai wirausahawan maupun
sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun
internasional.
5. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang menjadi rujukan pada tingkat
nasional dan internasional.
D. Peran Governance pada Institusi
Suatu institusi yang sukses adalah organisasi yang mampu mengadopsi governance
untuk mendorong terjadinya pengendalian yang baik. Governance model di dalam
organisasi akan berfungsi sebagai kerangka dalam proses menejemen yang sehat.
Perangkat system governance yang didukung oleh struktur dan mekanisme
mensyaratkan keterlibatan aktif dari para pelaku organisasi untuk mencapai:
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1. Akuntabilitas:
Masing-masing pihak mengetahui tentang peran dan tanggunjawabnya sehingga
tidak terjadi intervensi.
2. Transparansi:
Harus mau dan dapat memberikan informasi secara terbuka tepat waktu, jelas,
dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang berkepentingan dalam
manajemen.
3. Responsif/ Pertanggungjawaban:
Memastikan dipatuhinya peraturan dan ketentuan yang berlaku baik peraturan
internal maupun eksternal.
4. fairness/ Keadilan:
Perlindungan terhadap hak-hak bagi seluruh pemangku kepentingan.
Penerapan system governance bagi institusi terutama bagi Universitas Muhammadiyah
Surakarta (UMS) akan dapat meningkatkan kinerja pejabat structural di lingkungan
UMS dan akhirnya kinerja institusi UMS akan meningkat.
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MeMPerKoKoH UMS SeBAgAI PUSAT PeNgeMBANgAN
KeISlAMAN DAN KeMUHAMMADIYAHAN DAlAM SKAlA
NASIoNAl DAN gloBAl
Syamsul Hidayat
sh282@ums.ac.id
Program Studi Ushuluddin
fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), sebagai salah satu amal usaha
Muhammadiyah papan atas harus menjadi teladan bagi amal usaha lainnya, khususnya
amal usaha pendidikan, labih khusus pendidikan tinggi. Keteladanan yang harus diemban
oleh UMS terhadap amal usaha Muhammadiyah lainnya meliputi kualitas akademik, kualitas
manajemen dan kelembagaan, profesionalisme, dan tidak kalah pentingnya adalah kualitas
ideologis keagamaan yang bertumpu pada ideologi Muhammadiyah dan pemahaman Islam
ala Muhammadiyah.
Apa yang dicapai oleh kepemimpinan Prof. Dr. Bambang Setiaji sudah sangat bagus dari
berbagai sisi. namun pada aspek kemuhammadiyahan dan keislaman pada umumnya perlu
mendapat perhatian untuk dilakukan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Maka
posisi Wakil Rektor IV yang membidangi pengembangan keislaman, kemuhammadiyahan
dan kerjasama perlu harus ditingkatkan peran dan fungsinya, baik kedalam maupu keluar.
Dalam bidang pengembangan keislaman-kemuhammadiyahan, Wakil Rektor IV harus
mampu melakukan koordinasi pengembangan studi keislaman-kemuhammadiyah bagi
civitas akademika UMS, berupa penyegaran kembali pengelolaan perkuliahan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan, pengelolaan pengajian dan pembinaan ideologis bagi dosen dan
tenaga kependidikan, serta program kaderisasi persyarikatan baik untuk dosen, tenaga
kependidikan, maupun mahasiswa sebagaimana selama ini dikelola oleh lPIK. Penguatan
kaderisasi persyarikatan juga dilakukan melalui penguatan mutu pengelolaan Pondok
Muhammadiyah Hajjah nuriyah Shabran, dan Pondok Pesantren Internasional KH. Mas
Mansur, serta Program Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa Persyarikatan.
Wakil Rektor IV juga memiliki peran untuk menjalankan misi UMS sebagai amal usaha
yang merupakan media dan sarana pengembangan dakwah dan kaderisasi persyarikatan,
dengan memperkokoh jalinan kerjasama dengan Pimpinan Persyarikatan baik ditingkat
pusat, wilayah, hingga tingkat Cabang dan Ranting, khususnya yang ada dilingkungan sekitar
UMS. Artinya Wakil Rektor IV bersama struktur dan jajarannya mengupayakan dengan
program-program nyata agar UMS baik secara kelembagaan maupun sumberdaya manusia
yang ada di dalamnya harus menjadi pelopor kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah,
dan umat Islam pada umumnya
Sebagai Perguruan Tinggi yang berada dipapan atas dalam skala nasional bahkan
global, bidang kerjasama dalam dan luar negeri mesti mendapatkan perhatian penuh,
dan Wakil Rektor IV yang juga memiliki tugas dalam bidang kerjasama dan hubungan
masyarakat dalam skala nasional dan internasional, harus memiliki tim kerja yang multi
talenta dan solid, sehingga perencanaan dan implementasi program kerjasama dan
hubungan masyarakat dapat berjalan secara optimal, dan dapat membawa UMS sebagai
perguruan tinggi yang memiliki reputasi tinggi.
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Semua pengelolaan bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor
IV beserta struktur dan jajarannya dikelola dengan manajemen berbasis teknologi informasi
sebagaimana selama ini telah dirintis dan dikembangkan oleh UMS, sehingga pelaksanaan
visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsinya akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif
dan efisien. Nasrun Minallah wa Fathun Qariib.
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KePeMIMPINAN DAN PeNgeMBANgAN KeMAHASISWAAN
BerBASIS NIlAI-NIlAI rUKUN ISlAM
Taufik Kasturi
tau146@ums.ac.id
fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan satu dari “the big five”
Universitas Muhammadiyah, harus memiliki pemimpin yang bisa menembus kesuksesan
di dua ranah utama yaitu membawa kemajuan-kemajuan duniawi yang terukur dan
kegemilangan ukhrawi yang sesuai dengan Qur’an dan Sunnah. Untuk menuju keberhasilan
tersebut maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai
Islam dalam aktivitas kepemimpinanya. Berikut ini adalah nilai-nilai kepemimpinan yang
digali dari rukun Islam yang lima.
A. Syahadat: nilai visioner
Syahadat adalah sebuah ikrar antara seorang hamba dengan penciptanya.
Syahadat juga a life mission statement, pernyataan misi hidup seorang hamba untuk
berkomitmen hanya akan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan
menjadikan Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam sebagai qudwahnya. Dalam
konteks ini, seorang pemimpin harus memiliki prinsip visioner yang jelas terhadap arah
kepemimpinannya, memilki visi dan misi yang kongkrit dengan menempatkan Allah dan
Rasulnya sebagai kiblat program kerjanya. Artinya seluruh program yang dibuat sesuai
dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjadikan
Allah Ta’ala sebagai tujuan hidupnya, dan segala aktivitas sebagai penghambaan
kepada-nya (QS. Al An’am, ayat 162).
B. Sholat: nilai disiplin dan fokus terhadap tugas
Sholat adalah tataran implementasi dari syahadatain (dua kalimah shahadat).
Dimanapun dan dalam kondisi seberat apapun sholat harus ditegakkan. Sholat juga
merupakan bentuk komunikasi antara hamba dengan Penciptanya, sehingga ketika
sholat kita harus melepaskan segala ikatan duniawiyah dalam rangka memusatkan
perhatian kepada Allah Ta’ala. Dalam konteks ini, setelah memiliki visi yang jelas,
pemimpin harus memiliki kefokusan terhadap tugas dan semangat yang tinggi untuk
menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk optimalisasi ikhtiar atas
tanggung jawabnya. Pemimpin tidak boleh terkotak-kotak dengan tugas-tugas lainnya,
banyaknya tugas akan membuatnya kebingungan dalam melangkah.
C. Puasa: nilai integritas
Madrasah ramadhan mengajarkan kepada ummat Islam akan nilai-nilai integritas
dan kejujuran. Pada saat berpuasa individu menahan lapar dan dahaga, menjaga diri
dari perbuatan dosa, memperbanyak ibadah, baik dilihat orang lain maupun tanpa orang
lain di sisinya karena puasa adalah ibadah vertikal untuk Allah SWT. Dalam konteks
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ini, seorang pemimpin harus memiliki nilai-nilai integritas yang tinggi. Berbuat bukan
untuk pujian ataupun kehormatan. Ia berbuat sebagai perwujudan dari tanggung jawab
akan tugas-tugasnya. Pemimpin yang memiliki integritas bukanlah seperti kondektur,
yang mengajak orang menuju ke suatu tempat namun dirinya tidak beranjak kemanamana. Bukan pula seperti lilin, mampu menerangi sekelilingnya namun dirinya hancur.
Maka seorang pemimpin harus memiliki integritas diri baik sebagai pelaku maupun
penanggung jawab.
D. Zakat: nilai profesionalitas
Dalam zakat terkandung nilai-nilai profesionalitas. Seorang muzaki akan
menghitung jumlah pendapatannya dalam satu tahun secara jujur, tidak ada manipulasi
di dalamnya. Bila ada manipulasi maka zakatnya tidak akan diterima. Setelah dihitung,
zakat lalu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan sekali lagi
dalam pemberian zakat tidak didasarkan pada nepotisme, maupun like and dislike.
Zakat dihitung dan dibagikan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas. Dalam
konteks ini, seorang pemimpin dituntut untuk berperilaku profesional. Profesionalisme
menuntut kinerja optimal, cerdas, dan efisien, serta tidak keluar dari koridor yang telah
ditetapkan organisasi dan syariat.
e. Haji: nilai ikhlas
Ibadah haji sarat dengan perjuangan dan pengorbanan. orang yang mau berangkat
haji harus mendaftarkan diri jauh-jauh tahun sebelumnya, membutuhkan biaya yang
besar, kesiapan fisik dan psikis yang prima, serta kesungguhan dan keikhlasan yang
tinggi. Semua itu adalah rangkaian aktivitas yang membutuhkan keikhlasan. Bukan
sarana show of force, biar mendapat pujian dan pulang dengan gelar haji. Dalam
konteks ini, seorang pemimpin harus mengitikadkan diri untuk berjuang dan berkorban
bagi orang-orang yang dipimpinnya. Berjuang dengan segenap kesungguhan untuk
kemajuan institusinya. Perjuangan seorang pemimpin akan menempatkannya berada
pada barisan terdepan ketika menghadapi persoalan, dan akan memposisikannya di
belakang ketika memperoleh kesenangan. Semua aktivitasnya diniatkannya sematamata untuk memaksimalkan ikhtiar seorang hamba kepada Rabb nya, bukan untuk
tujuan-tujuan duniawi yang sifatnya jangka pendek.
F.

Implementasi Nilai-nilai dalam Tugas Wr 3
nilai-nilai yang digali dari rukun Islam di atas yaitu: visioner, disiplin dan fokus
terhadap tugas, integritas, profesionalitas, dan ikhlas akan menjadi penggerak aktivitas
kepemimpinan di bidang tiga. Bidang tiga bertanggungjawab pada pengembangan
kemahasiswaan yang difokuskan pada dua agenda utama, yaitu pengembangan
akademik dan non akademik. Pengembangan akademik dan non akademik perlu
disejalankan dengan visi UMS yaitu “Pada tahun 2029, Universitas Muhammadiyah
Surakarta menjadi Pusat Pendidikan dan Pengembangan IPTeKS yang Islami dan
memberi arah perubahan”. Sejauh ini bidang 3 telah cukup mengukir prestasi, maka
program-program yang sudah berjalan dengan baik dipertahankan, ditambah penguatan
berbagai program lainnya, diantaranya yaitu:
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No

Program

Tujuan

1

optimalisasi peran
organisasi IMM

mendorong
IMM
menjadi
kemahasiswaan di UMS.

kiblat

aktivitas-aktivitas

2

optimalisasi peran
dakwah IMM

Penguatan IMM untuk menjadi “tuan rumah” kaderisasi
dakwah di UMS.

3

Penguatan jejaring
IMM

Membangun komunikasi IMM tingkat nasional melalui aktivitas
kompetisi di bidang tahfidz, qiro’ah, dan fahmil qur’an, dan
kolaborasi dibidang riset dan pengabdian masyarakat.

4

Tahfidzul Qur’an

membumikan program tahfidz di bumi UMS, mulai tingkat
prodi hingga universitas bahkan melakukan inisiasi program
tingkat PTM nasional.

5

Kaderisasi
Mahasiswa
Berprestasi
(MAWAPReS)

Penjaringan dan pengkaderan mahasiswa berprestasi untuk
event kompetisi nasional maupun internasional, dilakukan
dengan tiga level: seleksi dan kompetisi mawapres level 1
(mahasiswa semester 3), level 2 (mahasiswa semester 5),
dan level 3 (mahasiswa semester 7). Para finalis level 1 dan
2 akan diberikan penguatan-penguatan untuk dipersiapkan
sejak dini untuk mengikuti kompetisi-kompetisi, sedang finalis
level 7 maju ke kompetisi nasional.

6

Kompetisi
Mawapres PTM

Melakukan inisiasi kompetisi mahasiswa berprestasi tingkat
PTM, tujuan kegiatan untuk mengokohkan komunikasi dan
kerja sama antar PTM. Selain itu perlu pula dilakukan aktivitas
serupa untuk tingkat PTS se jawa Tengah dengan tujuan
untuk kerja sama antar PTS se wilayah.

7

Penguatan
aktivitas riset
dan pengabdian
masyarakat

Mendorong mahasiswa untuk meraih dana penelitian baik dari
anggaran internal UMS, dari negara, maupun dari luar negeri,
mahasiswa juga difasilitasi untuk melakukan riset kolaborasi
dengan para mahasiswa dari PT lain (termasuk PTM).

8

Pengembangan
perilaku
kecendekiawanan
bagi aktivis.

Perilaku kecendekiawanan perlu terus dipupuk dan
ditingkatkan, agar para aktivis dapat menyalurkan potensipotensi dirinya ke arah positif. Selain itu perilaku ini dapat
menggelorakan aura kecendekiawanan bagi mahasiswamahasiswa lainnya.

9

Penguatan
fikrah Islam dan
Muhammadiyah

Para aktivis mahasiswa harus bersih dari paham-paham
liberal, komunis markis, dan paham-paham sekuler lainnya
diganti dengan kebanggan terhadap identitas Islam dan
Muhammadiyah.

10

Pengembangan
kerja sama luar
negeri

Bidang tiga harus dapat memanfaatkan kerja sama yang
selama ini telah dibangun oleh UMS, diantaranya program
“jambore HW internasional” dengan mengundang para
mahasiswa dari universitas-universitas Islam di luar negeri,
Kolaborasi Mapala Internasional, Muhibah dan Diseminasi
Budaya antar PT di luar negeri, dan sebagainya.
Allahu a’lam bishshowaab
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BerKArYA MeNUjU UMS SeBAgAI CeNTer oF
eXCelleNT
Triyono
tri280@ums.ac.id
Program Studi Akuntansi
fakultas ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
A. PeNDAHUlUAN
• Visi Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah bahwa pada tahun 2029,
Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi Pusat Pendidikan dan
Pengembangan IPTeKS yang Islami dan memberi arah perubahan.
• Untuk mencapai visi tersebut maka harus mewujudkan Misinya :
1. Mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni sebagai bagian dari
ibadah kepada Allah (integrated) yang memberi impak terwujudnya masyarakat
utama,
2. Mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman dan
memberi arah perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama.
• Sedangkan strategi yang digunakan untuk mencapai dan mewujudkan hal
tersebut adalah dengan mewujudkan UMS sebagai : 1). universitas yang
unggul di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni; 2). menghasilkan lulusan
berkualitas yang mengamalkan nilai-nilai Islam; dan 3). menjadi universitas yang
sustainable (berkelanjutan) dengan tata kelola yang baik.
B. PerSPeKTIF SeBAgAI BAKAl CAloN WAKIl reKTor 1 ATAU 2
Menyadari visi, Misi dan Strategi UMS sebagaimana diuraikan tersebut diatas,
berikut disampaikan dasar pertimbangan sebagai Bakal Calon Wakil Rektor 1 atau 2
UMS 2017-2021.
• Prespektif Normatif : Sebagai Bakal Calon Wakil Rektor 1 atau 2 merupakan
perwujudan tanggung jawab moral seorang sivitas akademika dan meneruskan
tradisi akademik untuk dapat mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan UMS.
• Prespektif Idealistik – Akademik : sebagai bagian Pimpinan untuk dapat
mempengaruhi segenap civitas akademica untuk bekerja mencapai tujuan
bersama yang telah ditetapkan UMS; sebagai bagian Administrator untuk
mampu menetapkan arah, tujuan dan kebijakan UMS setidaknya satu periode
kepemimpinan kedepan; dan sebagai bagian Manager untuk mampu melakukan
tindakan-tindakan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan Sumber Daya
yang ada di UMS.
• Prespektif Pragmatis-Profesional: sebagai salah satu dari sivitas akademika
UMS yang telah ditempa oleh pengalaman kerja hampir 22 tahun baik sebagai
dosen UMS, sebagai bagian dari pimpinan UMS, pengelola/pengurus persyarikatan
dan menangani bisnis UMS dan alumni UMS telah membangun kapasitas diri dan
pengalaman yang dapat saya darma baktikan memandu perjalanan UMS kedepan.
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Keberadaan sebuah perguruan tinggi sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, bangsa, dan negara dengan pendidikan tinggi yang bermutu, hasil-hasil
riset yang bermanfaat, dan adanya pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan
budaya sehingga dapat meningkatkan harkat, martabat, derajat dan kesejahteraan
masyarakat, bangsa, dan negara itu. The great universities secara umum memiliki tiga
peran utama, yaitu unggul dalam: (1) mendidik mahasiswanya, (2) riset, dan diseminasi
pengetahuan, dan (3) memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan, dan kehidupan
masyarakat. Ketiga peran tersebut baru bisa direalisasikan, jika manajemen UMS ke
depan mampu memberikan pelayanan akademik yang PRIMA (Profesional, respek,
Informatif, Melampaui harapan dan Amanah) secara berkelanjutan.
Untuk melaksanakan tugas dalam rangka mencapai visi dan misi UMS, maka perlu
disampaikan program kerja yang mendukung program kerja yang telah ada, khususnya
bidang akademik dan bidang administrasi dan keuangan dalam rangka perwujudan
humanisasi, liberasi dan transendensi ilmu dan amal adalah berikut :
Bidang Akademik :
• Menumbuhkembangkan kepribadian dan karakter serta peningkatan produktivitas
civitas akademika
• Peningkatan peran lemabaga penjaminan mutu sebagai pilar utama penjamin
pelaksanaan tatakelola akademik yang baik.
• Memodernisasi pelaksanaan kurikulum dan peralatan praktikum
• Peningkatan peringkat akreditasi nasional program studi
• Peningkatan student mobility untuk menunjang internasionalisasi kampus
• Meningkatkan kapasitas belajar dan daya saing dengan lulus setara Toefl 450
dengan memberikan layanan khusus bahasa Inggris.
• Peningkatan socio-techno-entrepreneurship dalam rangka peningkatan daya
saing mahasiswa.
Bidang Administrasi dan Keuangan:
• Pola penganggaran baik RAPB, RPf dan RPPS telah ditetapkan sebelum
pelaksanaan tahun anggaran untuk menghindari penumpukan pelaksanan dan
pertanggungjawaban.
• Membangun learning organization sehingga setiap individu, kelompok kerja
mampu bekerja dan menyelesaiakan tugas dengan cepat dan baik.
• Pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan akademik sehingga akurat,
efektif dan efisien dan pelayanan cepat berbasis IT total.
• Menyediakan prasarana fakultas/Prodi sesuai standar sarana prasaran SnPT.
• Kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan garuda lebih representative
sebagai bagian depan kampus UMS.
• Menjadikan kampus UMS yang inspiring dan menyenangkan untuk berkarya.
• Mewujudkan pelaporan keuangan yang sustainable.
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Tulisan sederhana ini merupakan wujud partisipasi dalam mendarmabaktikan kepada
UMS yang kita cintai dan sekaligus wujud tanggungjawab untuk menjadikan UMS sebagai
the great university dengan bercirikan kampus yang humanisasi, liberasi dan transendensi.
namur harus disadari bahwa kekuatan yang paling ampuh adalah adanya dukungan
dan kebersamaan semua pihak. Semoga tulisan kecil ini memberikan masukan kepada
siapapun yang diberi amanah untuk memajuakan UMS ke depan.
If you want to go fast, you have to walk alone. If you want to go far, you have to walk
together.

Kartasura, 21 nopember 2016

Triyono
nIDn : 0627016801
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